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CN SURES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu'd Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Cin Sûresi, Mekke'de nazil oldu" demitir .

1

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyr’den aynsn bildirir.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Cin Sûresi, Mekke'de nazil

oldu" demitir.

ÛTy Û[ I^JUi
ly»

Û jft jî

U lijj JU; 'J\j yj Ai &Ü 4-^Jl <£44*

I Üaja«£ fül ülS Jüîj JÜj Vj «Aûl

^ ^ j> -p 61

«y 6î pi uir> ^îj * u>j o- Jiry. 6ji>*

JU-î -iI

"De ki r bana cinlerden bir topluluun (Kur'ân') dinleyip

öyle dedikleri vahyedildi: üphesiz biz doruya ileten

hayranlk verici bir Kur'ân dinledik de ona inandk. Artk,

Rabbimize hiç kimseyi asla ortak komayacaz. Dorusu
Rabbimizin an çok yücedir. O, ne e, ne de çocuk

edinmitir. Dorusu aramzdaki beyinsiz, Allah'a kar
yalanlar uyduruyordu. Halbuki biz, insanlann ve cinlerin

Allah hakknda asla yalan söylemeyeceklerini sanyorduk.

Dorusu insanlardan baz kimseler, cinlerden bazlarna
snrlard da, cinler onlarn taknlklarn artrrlard.

1

bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 749) ve Beyhakî, Delâil (7/143, 144).
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Onlar da sizin sandnz gibi, Allah'n hiç kimseyi tekrar

diriltmeyeceini sanmlard." (Cin Sur. 1-7)

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhâri, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu’l-Münzir,

Hâkim, Taberânî, bn Merdûye, Ebû Nuaym DelâiVde ve Beyhakî DelâiVde bn
Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) ashabndan bir grupla beraber

Ukaz panayrna doru yola çkt. eytanlarla gök haberleri arasnda bir engel

çekilmi ve eytanlarn üzerine ate kvlcmlar gönderilmiti. eytanlar

kavimlerine bo olarak döndüklerinde, kendilerine: “Size ne oldu?" diye

sordular. eytanlar: “Gök haberleri ile aramza bir set çekildi ve üzerimize

ateten kvlcmlar (göktalar) gönderildi" karln verdiler. Kavimleri:

“Sizinle gök haberlerinin arasna, meydana gelen bir ey yüzünden set

çekilmitir. Yeryüzünün dou ve batsna gidin de gök haberleri ile aranza set

çeken bu olay nedir bir bakn!" deyince, eytanlar, gök haberleri ile aralanna

engel tekil eden bu hadisenin ne olduunu örenmek için yeryüzünün

doulanna ve batlanna daldlar.

Bunlardan Tihâme taraflanna gidenler, Ukaz panaynna gitmek üzere olan

Resûlullah'la Mallahu aleyhi vesellem) Nahle denilen yerde ashabna sabah namazn

kldnrken karlatlar. Okunan Kuriân’ duyduklannda dinlemeye baladlar

ve birbirlerine: “Vallahi gök haberleri ile aramza giren ey ite bu!" dediler.

Oradan kavimlerine döndüler ve: “Ey kavmimiz! "...üphesiz biz doruya

ileten hayranlk verici bir Kur'ân dinledik de ona inandk. Artk, Rabbimize

hiç kimseyi asla ortak komayacaz"1
dediler. Bunun üzerine Yüce Allah,

Hz. Peygamber'e (dEiahu aleyh vsseiM: "De ki, bana cinlerden bir topluluun

(Kuriân') dinleyip öyle dedikleri vahyedildi ..."
2

diye balayan ayetleri

indirdi ki aslnda Hz. Peygamber'e {sallallahu aleyhi vesellem) vahyedilen cinlerin bu

söyledikleriydi."
3

bnuM-Münzir, Abdulmelik'ten bildirin Hz. sa ile Muhammed (sallallahu alayli

vesellem) arasndaki dönemde cinler serbest braklm gökle aralanna herhangi

bir engel konulmamt. Ancak Muhammed (süliBahu eleyin vesellem) peygamber olarak

1

Cin Sur. 1, 2
3

Cin Sur. 1

3 Ahmed 4/129 (2271), Buhâri (773, 4921), Müslim (449), Tirmizî (3323), Nesâî, S. el-

Kübrâ (11624), Hâkim (2/503), Taberânî (12449), Fethu'l-BârVde (8/671) geçtii üzere bn
Merdûye, Ebû Nuaym (1 77) ve Beyhakî (2/225, 226).
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gönderilince gök cinlere kar korunmu ve çkmak isteyenlerin üzerine

göktalar gönderilmiti. Bunun üzerinde cinler durumu görümek üzere

iblis'in yannda toplandlar. blis: "Yeryüzünde yeni bir ey oldu ki bu duruma

dütünüz. Gidip bunun ne olduunu örenin ve gelip bize de haber verin"

dedi. Sonrasnda blis cinlerin eraf ve ileri gelenlerinden bir topluluu

Tihâme’ye, bir topluluu da Yemen taraflarna gönderdi. Thâme’ye gidenler

Hz. Peygamber*! Csaiiaiiahu «JeyN veseiiam) Nahle’de sabah namazn klarken gördüler.

Okunan Kuriân’ iitince susup dinlediler. Namaz bittikten sonra da birer

mümin olarak kavimlerine döndüler. Yüce Allah bunu: "Kur'ân' dinleyecek

cinlerden bir grubu sana yöneltmitik. Onlar Kur'ân' dinlemeye hazr

olunca birbirlerine: «Susun» dediler. Kur*ân'n okunmas bitince, her biri

birer uyarc olarak kavimlerine döndüler* 1

eklinde dile getirmitir. Hz.

Peygamberin {»iuumi Bbyhi «rIM de: "De ki, bana cinlerden bir topluluun

(Kur*ân') dinleyip öyle dedikleri vahyedildi ..."
2
âyeti nazil olduktan sonra

bundan haberi oldu. Cinlerden Kur’ân’ dinleyen bu grup da Nusaybin

ahalisinden yedi kiiydi.

bnu’l-Cevzî Sfatu's-Safve’de Sehl b. Abdillah’tan bildirir. Âd kavminin

yaad bölgede iken yontulmu talardan ina edilmi bir ehre vardm

ehrin ortasnda içinde cinlerin kald yine yontma tatan yaplm bir saray

gördüm. Bu sarayn içine girdiimde Kâbe'ye doru namaz klan dev cüsseli

bir ihtiyarla karlatm. Üzerinde de yünden yumuack ve yepyeni bir cübbe

vard. Onun dev cüssesinden ziyade cübbesinin bu haline ardm. Selam

verdiimde selamm ald ve öyle dedi: "Ey Sehl! Bedenler giysileri eskitmez.

Giysileri eskiten günahlann kokusu ile haram yiyeceklerdir. Bu gördüün

cübbe de yedi yüz yldr üzerimdedir. Bu cübbeyle sa peygamber ve

Muhammed'le (salialahu aleyhi vesellem) karlatm ve her ikisine de iman ettim." Ona:

"Sen kimsin?" diye sorduumda: "Yüce Allah’n, haklannda: "De ki, bana

cinlerden bir topluluun (Kur'ân') dinleyip öyle dedikleri vahyedildi ..."
3

âyetini indirdii cinlerden biriyim" dedi.
4

1 Ahkâf Sur. 29
2

Cin Sur. 1

3
Cin Sur. 1

4
bnu'l-Cevzî (4/443, 444).
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd: "De ki, bana

cinlerden bir topluluun (Kur'ân') dinleyip öyle dedikleri vahyedildi ..."
1

âyetini açklarken: “Bunlar Nusaybin cinlerindendi” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu Rabbimizin an
çok yücedir ..."

2 buyruunu açklarken: “anndan (Ced) kast, Yüce Allah'n

kudreti ve azametidir" demitir.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre "Dorusu Rabbimizin

an çok yücedir..."3 buyruunu açklarken: “anndan (Ced) kast, Yüce

Allah’n emirleri ve kudretidir" demitir.

4

Tastî'nin Mesâil*de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: " i»

Üj”s buyruunu sorunca, bn Abbâs: “Ced ifadesi Azamet anlamndadr"

dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs

u karl verdi: “Evet, bilirler. Umeyye b. Ebi’s-Salt'n:

"Rabbimizf Hamdler sanadr, nimet senin, mülk senin

Azameti ve an seninkinden üstte olan yoktur senin” dediini itmez

misin?”
6

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, bn Abbâs’tan bildirin “ayet cinler

dede'nin (ced) insanlarda olduunu bilselerdi i- JU5"
7 buyruunda

Rabbimizin yüceliini ifade ederken dede/ata anlamna gelen Ced kelimesini

kullanmazlard."
8

1

Cin Sur. 1

J
Cin Sur. 3

3

Cin Sur. 3
4
el-tkân'de (2/50) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

5
Cin Sur. 3

6
Mesâilu Nfifi' (14) ve Taberânî (10597).

7
Cin Sur. 3

4
Abdurrezzâk (19053). îbn Kesir, Tefsir

1de (8/265) der ki: "snâd salam, ancak

burada ne demek istendiini anlam deilim. Sanrm metinde eksiklik var."
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "£3 ii-”
1

ifadesini:

"Rabbimizin zenginlii” eklinde açklamtr.

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "C3 j-" 3
ifadesini:

"Rabbimizin azameti” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, bnuM-Münzir ve îbn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: “U33 ^ JUj
”4 buyruunu: “Rabbimizin an pek yücedir” eklinde

açklamtr. "Dorusu aramzdaki beyinsiz, Allah'a kar yalanlar

uyduruyordu " 5
âyetini açklarken de: "Bu beyinsiz kiiden kast blis’tir”

demitir.

bn Merdûye ve Deylemî -zayf bir senedle- Ebû Mûsa el-E'arî'den bildirir:

"Dorusu aramzdaki beyinsiz..."
6

âyeti konusunda Resûlullah (ibIIbIIiIhj aleyhi

veaellam): "Bu kiiden kast blis'tir" buyurdu .

7

Abd b. Humeyd, Osman b. Hâdir'den bunun aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu aramzdaki

beyinsiz, Allah'a kar yalanlar uyduruyordu"8
âyetini açklarken: "insanlarn

beyinsizleri nasl Yüce Allah’a isyan etmise cinlerin beyinsizleri de ayn

ekilde isyan etmilerdi” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Alkame, Cin Sûresi
9

ve Necm

Sûresi’ndeki "Ü3” ile "ail*” ifadelerinin tümünü hemze'leri nasbederek (fetha

ile) okumutur.

1

Cin Sur. 3
1 ralîku 't-Ta'lîk'de (2/335) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
3
Cin Sur. 3

4

Cin Sur. 3
5
Cin Sur. 4

(

Cin Sur. 4
7

Deylemî (7198). Zehebî, Mîlânu'l-’tidâl'de (4/75) hadisin münker olduunu

söylemitir.

* Cin Sur. 4
1 Hamza, Kisâî, Halef ve Hafs da sûrenin 3-14 arasndaki âyetlerinde bulunan bu

ifadelerin hemze'lerini fetha ile okumulardr. Ebû Cafer sûrenin sadece 3, 4 ve 6

âyetlerindeki hemze'leri fethal dierlerini ise esre'li okumutur. Dierleri 1 ile 18

âyetlerde bulunan bu ifadelerdeki hemze'leri fetha ile, geri kalanlarn tümünü ise esre ile
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bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ukaylî ed-Du'afâ'da, Taberânî, Ebu'-eyh

Azame'de, bn Merdûye ve bn Asâkir, Kurdum b. Ebi's-Sâib’den bildirir:

Resûlullah'n (saiuiahu aleyh, veseiiem) Mekke’de ilk çkt zamanlarda bir i için

babamla birlikte Medine'ye gittik. Yolculuk srasnda bir gecemizi bir koyun

çobannn yannda geçirdik. Gece yans olunca da bir kurt gelip kuzulardan

birini kapp gitti. Çoban ayaa kalkp: “Ey vadinin sakini! Himayende olana

yardm et!" diye bard. Çoban bunu deyince görmediimiz birisi: “Ey kurt!

Aldn kuzuyu brak!" diye seslendi. Çok geçmedi kuzu koarak geldi ve

sürünün içine kart. Yüce Allah da o srada Mekke'de Allah Resulü (saiialiahu aleyhi

YEsdieno’e; "Dorusu insanlardan baz kimseler, cinlerden bazlarna

snrlard ..."
1

âyetini indirdi .

2

bn Sa'd, Temîm oullanndan biri olan Ebû Recâ el-Utâridî'den bildirin

Resûlullah (saiieiishu Beyhi veseiiem) peygamber olarak gönderildiinde ben ailemin

bakmn yeterince yapm ve hizmetlerini gerei gibi görmütüm. Resûlullah

(saHaiiBbuBeyiresEilem) gönderildiinde birkaç kiiyle birlikte Mekke’den kaçtk. Gece

vakti ssz bir araziye ulatk. Böylesine ssz arazilerde gecelediimiz zaman

da adet üzere bamzdaki kiilerden biri: "Gecemiz boyunca bu vadinin

cinlerden olan azizine snyoruz” derdi. Yine öyle yapp vadinin cinlerden

olan azizine sndk. Ancak bize: “Bunun yolu Allah'tan baka ilah

olmadna, Muhammed’in de Allah'n resulü olduuna ehadet etmenizdir.

Bunu diyen kiinin can da mal da güvende olur" eklinde cevap verildi.

Bunun üzerine geri dönüp Müslüman olduk. "Dorusu insanlardan baz

kimseler, cinlerden bazlarna snrlard da cinler onlarn taknlklarn

artrrlard
"3

âyetinin de benim ve arkadalanmn hakknda nazil olduunu

düünüyorum .

4

Ebû Nasr es-Siczî el-bâne'de Mücâhid vastasyla bn Abbâs'tan bildirir:

Temîm oullanndan çok cesur ve gece korkusu tamayan bir adam vard.

okumulardr. 19. âyette bulunan bu ifadeyi Nâfi
/
ve Ebû Bekr esre ile okurken geri

kalan kraat imamlar fetha ile okumulardr. {en-Ner, 2/293).
1

Cin Sur. 6
1 bn Kesir, Tefsir

1de (8/266, 267) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Ukaylî (1/101), Taberânî

19/191, 192 (430), Ebu’-eyh (1117), el-sâbe
1de (5/578) geçtii üzere bn Merdûye ve bn

Asâkir (25/331, 332). Heysemî, Mecmau z-Zepâüfde (7/129) der ki: "snadnda zayf biri

olan Abdurrahman b. shâk el-Kûfî vardr."
J Cin Sur. 6
* bn Sa'd (7/138, 139).
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Adam bir gün cinli bir araziye geldi. Biraz da ürkeklikle devesini çöktürdü ve

ona yaslanarak: “Sakinlerinin errinden bu vadinin en aziz kiisine

snyorum" dedi. Bunun üzerine cinlerden ihtiyar biri onu himayesine ald.

Yine cinlerden ve kavminin efendilerinden olan genç biri zehirli bir mzrak

alp adamn devesini vurmak istedi. Bunun üzerine onu himayesine alan

ihtiyar cin, devenin yanma varmadan gencin önüne geçti ve öyle dedi:

“Yava ol ey Mâlik b. Mükefkel b. Iyâr

Sakin ol, gözüm bam sana feda olsun

u insann devesine zarar verme!

Yapacaksan da boalarmdan birini seç

Kendisine de, yüküne de güvence verdim

Himayeme aldm birine zarar verme

Hesakn yapmadm bir eyle geldin

Yaknlk ve komuluumuzu gözetmez misin?

Zek idi bir mzrakla saldrmak m istiyorsun?

Yazklar olsun akrabalmza ey Yakzâri ’nin olu!

Eer utanmasam ve ailen yaknmz olmasa

Seni trnaklarmla parça parça ederdim.
"

Genç de ona öyle cevap verdi:

“Haddini bilmeden kendini yüceltip

Bizim anmz m alçaltacaksn?

Hakkn olmayan bir onuru mu sahipleneceksin?

Defo! git; Çünkü onur güçlülerindir
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Geçmite hanginiz bir efendi idi

Soylu olanlar yine soylularn oullandr

Bu yaptndan vazgeç ey Muayher

Himaye verecek olan Disâr’n olu Mühelheldir.
"

Yal cin: “Doru söyledin! Zira baban bizim efendimiz ve en

üstünümüzdü. Ama bu adam bana brakrsan baka biri için bu konuda

seninle asla çekimem” deyince, genç onu brakt. Daha sonra bu adam Hz.

Peygamberce (»isiiahu aleyhi ««ilam) gelerek olanlan anlatt. Resûlullah (saiiaHahu aleyhi

«eulam) de öyle buyurdu: "Eer gece vakti birinizin içine korku düerse öyle

desin: «Hayr getiren hadiseler haricinde, gökten inen ve göe çkan eylerin

errinden, yerin içinde gizlenen ve yerden biten eylerin errinden, gece ile

gündüzün fitnelerinden ve musibetlerinden Yüce Allah'n kerîm olan yüzü ve

hiçbir iyi ile kötünün aamayaca eksiksiz kelimelerine snrm! Ey Rahmân

olan Allahm!»'
1

Yüce Allah da bu konuda: "Dorusu insanlardan baz

kimseler, cinlerden bazlarna snrlard da cinler onlarn taknlklann

artrrlard
" 1

âyetini indirdi.” Ebû Nasr der ki: “Çok garîb (tek kanall) bir

rivayettir ve bunu sadece bu kanalla biliyoruz.”

Harâitî Hevâtifte Saîd b. Cübeyriden bildirir: Temîm oullanndan Râfi’ b.

Umeyr adnda biri nasl Müslüman olduunu bize anlatrken öyle dedi: Bir

gece çöl ortasnda yol alrken uyku bastrd. Bunun üzerine devemden inip

onu çöktürdüm ve uykuya geçmeden önce de: "Bu mekann cinlerden olan

azizine snyorum” dedim. Uyuduktan sonra da rüyamda bir adamn

elindeki mzra devemin boynuna saplamak istedini gördüm. Korku içinde

uyanp sama soluma baktm, ama kimseleri göremedim. Kendi kendime:

“Rüya görmüüm” dedim ve tekrar uyudum. Ancak rüyamda ayn eyi

gördüm ve korku içinde uyandm. Deveme doru baktmda kimseler yoktu,

ancak deve titriyordu. Bir daha uyumaya döndüm ve ayn rüyay bir daha

gördüm. Korkuyla uyanp etrafa bakndmda devem yine titriyordu. Ancak

rüyamda gördüüm genç adamn elinde mzrakla deveme doru geldiini,

yal birinin de onun elinden tutup deveye yaklamasna engel olmaya

çaltn gördüm. kisi bu ekilde çekiirlerken yabani srlardan üç tane

1

Cin Sur. 6
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boa çkp geldi. Yal adam, genç olana: “Himayeme giren bu insann

devesinin yerine bu boalardan istediini al" dedi. Genç de gidip bu

boalardan birini ald.

Daha sonra yal olan bana dönüp öyle dedi: “Be adam! Bir daha

böylesine ssz bir yerde gecelemek isteyip de tehlikelerden çekindiin

zaman: “Bu mekann tehliklerine kar Muhammed’in Rabbi olan Allah’a

snnm" de ve sakn cinlerden birine snma! Zira bu konuda onlarn

elinden bir ey gelmez ve onlara güvenilmez." Ona: “Muhammed dediin

kimdir?" diye sorduumda: “Ne doudan ne de batdan, Araplardan olan ve

Pazartesi günü gönderilen bir peygamberdir" dedi. “Bu kii nerede ikamet

ediyor?" diye sorduumda da: “Hurmalk bir yer olan Yesrib'de" karln
verdi. Bunun üzerine sabah olunca deveme binip Medine'ye (Yesrib'e)

geldim. Resûlullah (saiMiahu aioyti vesBlam) beni görünce henüz ona bir ey demeden

bamdan geçenleri bir bir bana anlatt ve beni slâm’a davet etti. Ben de

Müslüman oldum." Saîd b. Cübeyr der ki: "Dorusu insanlardan baz

kimseler, cinlerden bazlarna snrlard da cinler onlarn taknlklarn

artrrlard"
1

âyetinin bu adam hakknda nazil olduunu düünürdük .

2

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu

insanlardan baz kimseler, cinlerden bazlarna snrlard da cinler onlarn

taknlklarn artrrlard"
3

âyetini açklarken öyle demitir: Cahiliye

döneminde insanlar ssz bir vadide geceleyecekleri zaman: “Bu vadinin

azizine snyoruz" derlerdi. Taknlklarn arttrmas da günahlanm

arttrmas anlamndadr.

4

Abd b. Humeyd ve ibnu'I-Münziriin bildirdiine göre Hasan(- Basri):

"Dorusu insanlardan baz kimseler, cinlerden bazlarna snrlard ..."
5

âyetini açklarken öyle demitin Cahiliye dönminde biri ssz bir vadide

konaklad zaman: “Kavminin düüncesiz olanlanndan bu vadinin azizine

snyoruz" der ve bu ekilde can ile gecesini güvenceye alrd.

1

Cin Sur. 6
1

el-sâbe'de (2/442, 5/751) geçtii üzere Harâitî. bn Hacer: "snadnda zayflk vardr"

demitir.
3
Cin Sur. 6

4 bn Cerîr (23/322).
5

Cin Sur. 6
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Dorusu
insanlardan baz kimseler, cinlerden bazlarna snrlard da cinler onlarn

taknlklarn artrrlard " 1

âyetini açklarken öyle demitir: Cahiliye

döneminde insanlar bir yerde konakladklar zaman: “Bu mekann azizine

snyoruz” derlerdi. Ancak bu durum onlann hata ile günahlarn daha da

arttrrd .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhim: "Dorusu insanlardan baz

kimseler, cinlerden bazlarna snrlard da cinler onlarn taknlklarn

artrrlard
"3

âyetini açklarken öyle demitin Cahiliye döneminde insanlar

bir vadide konaklayacaklan zaman: “Bu vadinin sakinlerinin efendisine

snyoruz” derlerdi. Cinler de: "Bizim onlara ne bir faydamz, ne de bir

zaranmz dokunabilir. Ama onlar bizden korkuyorlar” demiler ve insanlara

kar pek cüretkar davranmlardr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes: “Dorusu insanlardan

baz kimseler, cinlerden bazlanna snrlard da cinler onlarn

taknlklarn artrrlardr
4

âyetini açklarken öyle demitir: "Önceleri

insanlar her vadinin cinlerden bir sahibinin olduunu düünürlerdi. Bundan

dolay biri bir vadiye girdii zaman Allah’ brakp vadinin sahibi olarak

düündüü cine snrd. Cinler de buna dayanarak onlann korkulann daha

da arttnrlard.”

Abd b. Humeyd, krime’den bildirir: Cahiliye döneminde insanlar cinlere

ait olduunu düündükleri bir vadiye geldikleri zaman insanlardan biri

cinlerin ileri gelenlerine: “çinizden düüncesizleri bizden uzak tutun” diye

seslenirdi. Ancak bu istekleri yerine gelecek deildir ve bu tavrlan

taknlklarn arttrmaktan baka da bir ie yaramyordu.

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin Cahiliye döneminde insanlar bir

vadide konaklayacaklan zaman: "Gelebilecek kötülüklerden dolay bu

vadinin efendisine snyoruz" derlerdi. Bu ekilde konaklama srasnda en

1 Gn Sur. 6
2 Abdurezzâk (2/321).
3

Cin Sur. 6
*
Cin Sur. 6



24 aCin Sûresik

fazla ilgilendikleri konu cinler olurdu. Cinlerin onlann taknlklarn arttrmas

da bu anlamdadr.

bn Merduye, Muâviye b. Kurra'dan, o da babasndan bildirin Yüce Allah,

Muhammed’i (ulallhu aleyhi »EsdErr) peygamber olarak gönderdiinde iki veya üç

kiiyle birlikte Müslüman olmaya gittik. nsanlarn etrafnda topland suyun

yanna geldiimizde insanlar koyunlann» yayan çobanla konuuyorlard.

Çoban onlara: “Bir daha sizin koyunlarnz otlatmayacam” dedi. Onlar:

“Neden?" diye sorunca, çoban: “Çünkü her gece bir kurt gelip koyunlardan

birini kapyor. Sizin urada dikilen bu putunuz da seyrediyor. Ne bir faydas,

ne bir zaran oluyor. Ne karyor, ne de duruma itiraz ediyor" karln verdi.

nsanlar oradan daldklarnda onlarn putlara tapmay brakp Müslüman

olacaklarn düündüm. Ancak sabah olduunda çoban koarak geldi ve:

“Müjde! Müjde!" diye barmaya balad. Sonrasnda koyunlar kapan kurt

getirilip putun önüne konuldu. Bal olmad halde elleri ayaklan balym
gibi duruyordu. Sonrasnda insanlar putun yanna gittiler. Ben de pelerinden

gittim. Onu öptüler, önünde secdeye kapandlar ve: “te hep öyle yap!”

dediler. Muhammed'in (ssllaiihu aleyhi veseUar) yanna girip bu olanlar anlattmda:

"eytan onlarla oynam" buyurdu .

1

IjLf-iJ I Jj

J
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"Dorusu biz göü yokladk; onu sert bekçiler ve kayan
atelerle doldurulmu bulduk. Dorusu biz, göün

dinleyebileceimiz bir yerinde otururduk; ama imdi kim
dinleyecek olsa, kendisini gözleyen bir ate buluyor.

Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi,

yoksa Rableri onlara bir hayrm diledi?" (Cin Sur. s- 10)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu biz göü yokladk;

onu sert bekçiler ve kayan atelerle doldurulmu bulduk*2 âyetini

‘ el-$âbe'de (5/578) geçtii üzere îbn Merdûye.
2

Cin Sur. 8
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açklarken öyle demitir: “Önceleri cinler göün haberlerini dinlerlerdi.

Ancak Yüce Allah, Muhammed’i (selBlehu Bteyti maflam) peygamber olarak

gönderince gök, cinlere kar korundu ve dinlemeleri engellendi. Cinler de

bunun eksikliini hissettiler. Bize bildirilene göre Musul bölgesindeki

Nusaybin’de bulunan cinlerin eraf da baklarn göe doru çevirmiler,

ancak ashabyla birlikte Ukaz'a gittii srada namaz kldran Hz. Peygamberin

(ssiiaiiatu aleyhi reseiiam) yanna dümülerdir.”

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, (bn Cerîr, Taberânî,

bn Merdûye, Ebü Nuaym Delâilu'n-Nübürve’do, Beyhakî Dclâilu’n

Nübüvve’de bn Abbâs'tan bildirir: Önceleri eytanlann gökte vahyi

dinledikleri bir yerleri vard. Vahiyden hak olarak bir söz iittikleri zaman ona

dokuz yalan katarlard. Resûlullah (saiieiiehu aleyhi mailem) peygamber olarak

gönderilince eski yerlerine gelmelerine izin verilmedi. Ancak henüz

üzerlerine meteor atlmyordu. Durumlarn blis’e anlattklannda:

"Yeryüzünde meydana gelen bir eyden dolay bu duruma dütünüz” dedi.

Durumu örenmek üzere askerlerini gönderdi. Askerler Resûlullah’n (saiiailah

aleyhi «tefem) Nahle’nin iki da arasnda namaz kldn görünce dönüp bunu

blis’e haber verdiler. blis: “te yeryüzünde meydana gelen önemli olay

budur!” dedi .

1

bn Cerîr ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Önceleri cinlerin gökte

vahyi dinledikleri bir yerleri vard. Hz. Peygamber (BU>lBhu aleyh veeiem) gönderid ii

zaman eytanlar gökten dütüler ve meteorlarla kovalandlar. Sonrasnda ne

zaman onlardan biri göe çkacak olsa yanyordu. nsanlar da gökte

yidzlann bu durumunu görünce korkuya kapldlar, zira öncesinde böylesi

bir eyi görmemilerdi. blis bu durumu görünce: “Yeryüzünde yeni bir ey
meydana geldi” dedi. Kendisine yeryüzünün tüm bölgelerinden toprak

getirildi. blis de getirilen bu topraklan tek tek koklamaya balad.

Tihâme’den gelen topra koklaynca: “te ne olduysa burada oldu” dedi.

Sonrasnda cinlerden bir grubu Tihâme 'ye gönderdi. te Kur'ân' dinleyenler

de gönderilen bu gruptur.

2

x bn Ebî eybe (14/288, 289), Ahmed 4/283, 284 (2482), Tirmizî (3324), Nesâî, S. el

Kübrâ (3324), bn Cerîr (19/500), Taberânî (12431), Ebû Nuaym (1 77) ve Beyhakî (2/239

,

240). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et~Tirmzî, 2648).
2 bn Cerîr (19/502, 503) ve Fethu'l-Bârî'de (8/671) geçtii üzere bn Merdûye.
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Ibn Cerir, bn Merdûye ve Beyhakî Delâil’de bn Abbâs'tan bildirin Hz. sa

ile Muhammed (saihiiahu ahyti vsedam) arasndaki dönemde cinler serbest braklm

gökle aralarna herhangi bir engel konulmamt. Gökte kendileri için özel

yerler vard ve bu yerde oturup göün haberlerini dinlerlerdi. Ancak Yüce

Allah, Muhammed'i (saiiaiiahu aleyhi vBsellem) peygamber olarak gönderince gök cinlere

kar çok sert önlemlerle korundu ve çkmak isteyen eytanlann üzerine ate

kvlcmlar gönderilmeye baland. eytanlar bu yeni durumu aknlkla

karladlar ve: "Yeryüzündekilere kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara

için bir kötülük mü diledi” demeye baladlar. blis ise: "Yeryüzünde mutlaka

yeni bir olay meydana gelmitir” dedi ve bütün cinler yannda topland.

Toplannca da blis onlara: “Tüm yeryüzüne daln ve gökte meydana gelen

bu yeni olayn ne olduunu bana örenin” dedi. Bu yönde ilk gönderilen grup

da cinlerin erafndan olan Nusaybin cinlerinden bir gruptu. blis bunlan

Tihâme'ye gönderdi. Bunlar Nahle vadisine yetitikleri zaman Resûlullah’n

(uJMahu aleyh mailem) burada sabah namazn kldn gördüler. Kulak

kesildiklerinde Kuriân okuduunu iittiler ve birbirlerine: "Susup dinleyin!'
-

dediler. Resûlullah'n MBiiahu aleyhi mellem) cinlerin onu dinlediinden haberi

olmamt. Namaz bitirdikten sonra da birer mümin olarak kavimlerine

döndüler. Yüce Allah bunu: "KuKân' dinleyecek cinlerden bir grubu sana

yöneltmitik. Onlar Kur'ân' dinlemeye hazr olunca birbirlerine: «Susun»

dediler. Kur'ân'n okunmas bitince, her biri birer uyanc olarak kavimlerine

döndüler"
1
eklinde dile getirmitir.

2

Vâkidî ve Ebû Nuaym Delâil’de bn Amridan bildirin "Resûlullah'n UaUaiiahj

aleyhi vasüilem) peygamber olarak gönderildii gün eytanlann göe yaklamalar

engellendi ve alevli atelerle kovuldular.”
3

Vâkidî ve Ebû Nuaym, Ubey b. Ka'b'dan bildirir. "Hz. Isa göe
yükseltiinden beri eytanlar alevli atelerle kovulmadlar. Resûlullah uduiiah

aleyhi veseiiem) peygamber olarak gönderildiinde ise eytanlar gökten ateten

alevlerle kovuldular.”

1

AhkâfSur.29
2 bn Cerîr (21/164) ve Beyhakî (2/241, 242).
5
Ebû Nuaym (179).
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Beyhakî Delâil’de ZührFden bildirin "Yüce Allah ateten alevlerle

eytanlar gökten kovup dinlemelerine engel oldu. Budan dolay artk

kehanet bitmitir.”
1

bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu biz, göün
dinleyebileceimiz bir yerinde otururduk..."

2
âyetini açklarken öyle

demitir: "Resûlullah (saiuiahu aleyhi yaseiitm) peygamber olarak gönderilince

eytanlarn dinlemesine kar gök korunmaya alnd. eytanlar bunu

kabullenemediler, ancak onlardan göü dinlemek isteyenler ateten alevlerle

kovuldular.”

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Cinler önceleri göün haberlerini

dinlerlerdi. Anca Resûlullah (saibiiahu sieyiî «juIM peygamber olarak gönderilince

gök onlara kar korundu ve artk bir ey dinleyemez oldular. Bunun üzerine

kavimlerine dönüp: 'Dorusu biz göü yokladk; onu sert bekçiler ve kayan

atelerle doldurulmu bulduk. Dorusu biz, göün dinleyebileceimiz bir

yerinde otururduk; ama imdi kim dinleyecek olsa, kendisini gözleyen bir

ate buluyor
"3

dediler. Bu sert bekçiler meleklerdir. Bu ate de yldzlardr.

eytanlar yldzlarla bu ekilde kovulunca, kavimlerine: "Bilmiyoruz,

yeryüzündekil ere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayr

m diledi?"
4
dediler.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Dorusu biz göü
yokladk; onu sert bekçiler ve kayan atelerle doldurulmu bulduk.

Dorusu biz, göün dinleyebileceimiz bir yerinde otururduk; ama imdi

kim dinleyecek olsa, kendisini gözleyen bir ate buluyor
"5

âyetlerini

açklarken: "Bu sert bekçiler melekler, ate de meteorlardr” demitir.

"Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri

onlara bir hayr m diledi?"
6

âyetini açklarken de öyle demitir: "Bu

peygamberin ne için gönderildiini bilmiyoruz. nsanlann ona iman edip tâbi

olmalar ve doru yolu bulmalar için mi gönderildi; yoksa insanlarn onu inkar

1

Beyhakî (2/237).
2
Cin Sur. 9

3

Cin Sur. 8, 9
4
Cin Sur. 10

5
Cin Sur. 8,9

6
Cin Sur. 10
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edip, yalanlayp sonunda da daha önceki ümmetler gibi helak olmalan için

mi?”

ö y ili ÛÎJ * iSoi J?> S iui 5_,> lifi il*

1

h
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''Yine: 'Dorusu aramzda yiler de vardr, bundanaa
bulunanlar da vardr. Biz, türlü türlü yolda olan

topluluklardk. üphesiz anladk k. biz yeyüzünde
bulunsak da Allah' aciz brakamayacaz, baka yere

kaçmakla da elinden kurtulamayacaz. Dorusu biz

hidayet rehberini iitince ona inandk. Kim Rabbine

inanrsa, artk ne hakknn eksik verilmesinden, ne de

hakszla uramaktan korkar. Kukusuz içimizde

müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var'

dediler. Kim müslüman olursa, ite onlar doruyu arayp
bulmulardr. Hak yoldan sapanlara gelince, onlar

cehenneme odun olmulardr. ayet doru yolda gitselerdi,

onlara bol su verirdik. Bu nimetimiz onlar imtihan etmek
içindir. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu

gitgide artan çetin bir azaba uratr." (Cin Sur. 11 . 17 )

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu

aramzda iyiler de vardr, bundan aa bulunanlar da vardr. Biz, türlü

türlü yolda olan topluluklardk
" 1

âyetini açklarken: "çimizde Müslüman

1

Cin Sur. 11



29Âyet: 11-17

olan da mürik olan da vard. çimizden her bir topluluk kendi arzusuna göre

bir yol tutturmutu '1 demitir .

1

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

buyruunun anlam nedir?” diye sorunca, ibn Abbâs: "Dalm, dört bir yöne

saçlm anlamndadr” dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

"Bert demitim... Zeyd'in mifersiz kald

Ve süvarilerinin dalp dört bir tarafa kaçt bir günde...' dediini

iitmez misin?”
3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "SâS

buyruunu: "Ayn ayr yollar tutmak" eklinde açklamtr.

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Biz, türlü türlü yolda

olan topluluklardk"
6 buyruunu açklarken: "çimizde Müslüman olanlar da

kafir olanlar da vard, anlamndadr" demitir.

Ebu'-eyh'in Azame’de bildirdiine göre Süddî: "...Biz, türlü türlü yolda

olan topluluklardk"
7 buyruunu açklarken öyle demitin "Cinler de sizin

gibidir. Onlann da kimi Kaderiyye mezhebinden, kimi Murcie’den, kimi

Rafizilerden kimi de iilerdendir."
8

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "üphesiz anladk ki, biz

yeryüzünde bulunsak da Allah' aciz brakamayacaz, baka yere

kaçmakla da elinden kurtulamayacaz"9 âyetini açklarken: "Yeryüzünde

Allah'n iradesine kar koyamayacamz gibi kaçmakla da onun elinden

kurtulamayacaz, anlamndadr” demitir.

bn Ceîr (23/330).

Cin Sur. 11

el-tkan'de (2/81) geçtii üzere Tast.

Cin Sur. 11

Abdurrezzâk (2/322).

6 Cin Sur. 11

7

Cin Sur. 1

1

8 Ebu'-eyh (1153).
5
Cin Sur. 12
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Ne

hakknn eksik verilmesinden, ne de hakszla uramaktan korkar
" 1

buyruunu açklarken: "Ne iyiliklerinin eksiltilmesinden ne de kötülüklerinin

arttrlmasndan korkar” demitir .

2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Ne hakknn eksik

verilmesinden, ne de hakszla uramaktan korkar
" 3 buyruunu

açklarken: "yilikleri eksiltil.p hakszla urama veya bakalannn günahn

yüklenme gibi bir korku tamaz" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “...Ne hakknn eksik

verilmesinden, ne de hakszla uramaktan korkar"
4 buyruunu

açklarken: “Amellerinden hiçbir ey eksiltilmez ve bakasnn günah

kendisine yüklenmez" demitir.

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "ö^k-lail li-i
”5

buyruunu:

"çimizde haktan sapanlar da vardr” eklinde açklamtr .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: " lloj

jyL.liür
7
buyruunu: "çimizde zalim olanlar da vardr” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Hak yoldan sapanlar da
g

var" buyruunu açklarken: "Bunlar zalim ve zorbalardr” demitir. "ayet

doru yolda gitselerdi, onlara bol su verirdik"* âyetini açklarken de: "ayet

hepsi de bize iman etmi olsalard dünyada onlara bol nimet ve refah

verirdik” demitir.

Cin Sur. 13

el-tkân'de (2/50) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

Cin Sur. 13

Cin Sur. 13

Cin Sur. 14

bn Cerir (23/333).

Cin Sur. 14

Cin Sur. 14

Cin Sur. 16
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "ayet doru yolda

gitselerdi, onlara bol su verirdik"
1

âyetini açklarken: "ayet kendilerine

emrettiimiz eyleri yerine getirselerdi onlara akarsular verirdik” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "ayet doru yolda

gitselerdi, onlara bol su verirdik"
2
âyetini açklarken öyle demitir: "ayet

Allah'a gerei gibi itaat edip emirlerini yerine getirselerdi sonunda fitneye

düecek kadar bolca mal verirdik. Allah'a yemin olsun ki Muhammed’in(sflyiBhj

aleyhi veseiiem) ashab da ayn duruma dümütü. Onlar da Allah'n emirlerini

dinleyip gerei gibi O’na itaat ettiler. Bunun karlnda kendilerine Kisra ile

Kayserim hâzineleri verildi. Ancak bu bolluk onlan fitneye düürüp halifelerini

öldürmeye kadar götürdü.”

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "ayet

doru yolda gitselerdi, onlara bol su verirdik"

3

âyetini açklarken: "ayet

slam yoluna girselerdi onlara bolca mal verirdik” demitir.

Tastî'nin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: " ;u

Isj buyruunun anlamn sorunca, bn Abbâs: "Bolca akan su,

anlamndadr” dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca

da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

"Öyle kalabalk bir ordu yaklayor ki

Akarsularla yetimi bir ekini andryor" dediini iitmez misin?”
5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Süddî'den bildirin Hz.Ömen "ayet doru

yolda gitselerdi, onlara bol su verirdik. Bu nimetimiz onlar imtihan etmek

içindir..."
6 buyruunu okudu ve: "Su nerede ise mal da oradadr. Mal da

nerede olursa fitne ile imtihan da oradadr” dedi .

7

1
Cin Sur. 16

2
Cin Sur. 16

3
Cin Sur. 16

4
Cin Sur. 16

5
el-tkân'de (2/77) geçtii üzere Tastf.

6
Cin Sur. 16, 17

7 bn Cerîr (23/337).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ikrime: "...Onlara bol su verirdik
"

1

buyruunu açklarken: “Onlara bolca mal verirdik, anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...Onlara bol su verirdik"*

buyruunu açklarken: “Sudan kast, maldr ve onlara bolca mal verirdik,

anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Rabî* b. Enes: "...Onlara bol su

verirdik
"3 buyruunu açklarken: “Onlara refah içinde bir hayat ihsan

ederdik” demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu nimetimiz onlar imtihan

etmek içindir. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu gitgide

artan çetin bir azaba uratr"4 âyetini açklarken öyle demitin “Böylesi bol

nimetleri de onlan denemek için verirdik. Ancak buna ramen Rabbinin

zikrinden yüz çevirecek kii, iddeti gittikçe artan bir azaba maruz kalr."

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: Bu nimetimiz onlar

imtihan etmek içindir. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu

gitgide artan çetin bir azaba uratr"* âyetini açklarken öyle demitir:

"Kendileri için takdir edilene gelmeleri için onian bu nimetlerle imtihan

ederdik. Rabbinin zikrinden yüz çevirecek olan da çetin bir azaba maruz

brakrz.”

Hennâd, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Hâkim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Onu gitgide artan çetin bir azaba uratr"7 buyruunu açklarken:

“Bu, Cehennemde ateten bir dadr" demitir.

8

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onu gitgide artan çetin bir

azaba uratr" 1 buyruunu açklarken: “Rahat yüzü görmeyecektir,

anlamndadr" demitir.

1

Cin Sur. 16
1

Cin Sur. 16
3
Cin Sur. 16

4
Cin Sur. 17

s bn Cerîr (23/335, 339).
6
Cin Sur. 17

7

Cin Sur. 17
8

Hennâd (279) ve Hâkim (2/504, "sahih").



Âyet: 18 33

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Onu gitgide artan

çetin bir azaba uratr"2 buyruunu açklarken: “Rahat yüzü göstermeyecek

bir azaptr" demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katide: "...Onu

gitgide artan çetin bir azaba uratr"1 buyruunu açklarken: “Yüce

Allah’tan, rahat yüzü göstermeyecek bir azaptr” demitir .

4

Hennâd'n bildirdiine göre Mücâhid ve klime: “ûiâ> Çü

i

”5 buyruunu:

“Çetin bir azap” eklinde açklamtr .

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, "...Onu gitgide artan çetin bir

azaba uratr" 7 buyruunu "iÜlü” lafzyla, ‘V’ harfiyle okumutur .

8

IJL-I 4)1 I 41

"Mescitler Kukusuz Allah'ndr. O halde Allah ile birlikte

bakasna dua etmeyin." (Cin Sur. s)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Mescitler kukusuz

Allah'ndr..."
9

âyetini açklarken öyle demitir: “Bu âyet nazil olduunda

yeryüzünde sadece Mescid-i Haram ile Beytu'l-Makdis’teki lya Mescidi

bulunuyordu.”10

ibn Ebî Hâtim, A'me’ten bildirir: Cinler, Hz. Peygamber'e (ullaflahu Beyfy meltem):

“Bize izin ver de namazlar seninle birlikte mescidinde klalm” deyince, Yüce

Allah: "Mescitler kukusuz Allah'ndr. O halde Allah ile birlikte bakasna

5

Cin Sur 17
2
Cin Sur. 17

3
Cin Sur. 17

4
Abdurrezzâk (2/322).

5
Cin Sur. 17

1 Hennâd (280).
7
Cin Sur. 17

* Hamza, Kisâî, Yâkub ve Halef de bu ekilde okumulardr. Nâfi', bn Kesir, bn
Âmir, Ebû Amr ve Ebû Cafer ise "dlü" lafzyla, "j" harfiyle okumulardr. (en-Ner,

2/293).
9
Cin Sur. 18

10
ibn Kesîr, Tefsir

1de (8/270) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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dua etmeyin"

1

âyetini indirdi. Bu âyetle de cinlere insanlann arasna

karmadan namaz klabilecekleri bildirildi/

bn Cerîr, Saîd b. Cübeyriden bildirir: Cinler, Hz. Peygambere UaHaiiahu aleni

»Kelleni): "Bizler senden uzak tutulmuken nasl Mescid'e gelebiliriz?" veya:

"Bizler senden uzak tutulmuken nasl sizinle namaz klabi!iriz?”diye sorunca,

"Mescitler kukusuz Allah'ndr. O halde Allah ile birlikte bakasna dua

etmeyin"

3

âyeti nazil oldu/

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Mescitler kukusuz

Allah'ndr. O halde Allah ile birlikte bakasna dua etmeyin"
s

âyetini

açklarken öyle demitir: "Yahudi ve Hristiyanlar kilise veya havralarna

girdikleri zaman Rabblerine irk koarlard. Bu âyetle Yüce Allah onlara

bundan uzak durup Allah’a tevhid ile yönelmelerini emretmitir."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Mescitler kukusuz Allah'ndr. O halde Allah ile birlikte bakasna

dua etmeyin"
6

âyetini açklarken öyle demitin "Yahudi ve Hristiyanlar

kilise veya havralarna gidikleri zaman Rabblerine irk koarlard. Yüce Allah

da Hz. Peygamberce Maiiahu aleyhi veseitem) mescide gidii zaman sadece Allah'a dua

ve kulluk etmesini emretmitir."
7

^ lAJ 0 Ij-ilS” t^p*j zül JlIp fli l*J JÎj

Ift^ ^ M b* l) /J S*
• • •^ Vj

jü J 5^ J 51 ZîVUjj ili ^ V|

1

Cin Sur. 18
1 bn Kesir, Tefsir'de (8/271) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.
3

Cin Sur. 18
4 bn Cerîr (23/341).
3

Cin Sur. 18
6
Cin Sur. 18

1

Abdurrezzâk (2/323).



Âyet: 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 35

"Allah'n kulu, O'na yalvarmaya (namaza) kalknca,

neredeyse onun etrafnda keçe gibi birbirlerine

geçeceklerdi. De ki: «Ben sadece Rabbime yalvannm ve O'na

kimseyi ortak komam.» De ki: "Beni kimse Allah'a kar
savunamaz ve ben O'ndan baka birsnak bulamam.
Ancak Allah'tan gelenleri tebli edebilirim ve O'nun

vahiylerini açklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne kar
gelirse, üphesiz onlar için, içinde ebedî kalacaktan

cehennem atei vardr... O, gayb bilendir. Hiç kimseye

gaybn bildirmez. Ancak, (bildirmeyi) diledii resuller

bunun dndadr. Çünkü O, bunun önünden ve ardndan
gözcüler salar. Ki böylece onlann, Rablerinin

gönderdiklerini hakkyla tebli ettiklerini bilsin. Allah

onlann nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuatm ve her

eyi bir bir saymtr." (Cin Sur. s, 20. 22. 23, 26. 27, 28)

ibn Merdûye ve Ebû Nuaym Delâil’de ibn Mes'ûd'dan bildirir: Resûlullah

(uMMu aleyhi mailsin) hicretten önce bir defasnda Mekke'nin dna bir yere çkt.

Yere bir çizgi çizip bana:
"Yanna gelene kadar bir yere kprdama" buyurdu.

Yine: "Görecein baz eylerden dolay korkuya kaplma" buyurdu. Sonrasnda

az ileriye gidip oturdu. yice baktmda etrafnda Zutlan
1

andran siyah

adamlar gördüm. Yüce Allah’n: "Neredeyse onun etrafnda keçe gibi

birbirlerine geçeceklerdi..."
2 buyruunda ifade ettii gibi etrafnda

toplanmlard .

3

ibn Cerir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'n kulu,

O'na yalvarmaya kalknca, neredeyse onun etrafnda keçe gibi birbirlerine

geçeceklerdi"
4

âyetini açklarken öyle demitir. Cinler Hz. Peygamberin

(uiiBiiahu aleyhi vesellem) Kur'ân okuduunu duyduklar zaman okunan dinlemek için

1

Zutlar: Sudan ve Hind bölgesinde yaayan etnik bu gruptur.
1

Cin Sur. 19
3

Ebû Nuaym (262, 263).
4
Cin Sur. 19
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birbirlerinin üzerine çkmaya baladlar. Kendisine bu ekilde yaklamalarna

ramen Allah Resulü (»yiahu aleyhi vasllan) onlardan haberdar deildi. Daha sonra

Cebrail kendisine geldi ve: "De ki, bana cinlerden bir topluluun (Kur'ân')

dinleyip öyle dedikleri vahyedildi ..."
1
eklinde balayan âyetleri okudu .

2

Abd b. Humeyd, Tirmizt, bn Cerîr, Hâkim, bn Merdûye ve Diyâ’nn el-

Muhtâre ’de bildirdiine göre bn Abbâs: 'Allah'n kulu, O'na yalvarmaya

kalknca, neredeyse onun etrafnda keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi
” 3

âyetini açklarken öyle demitin Cinler Resûlullah’n (seiiaiahu nM" mAm) yanna

geldiklerinde ashâbna namaz kldnyordu. Ashâbn Allah Resûlü ile birlikte

rüku edip secdeye gittiklerini gördüklerinde Allah Resûlü'ne (»Mfehu aleyh «*IM

böylesi bir itaat içinde olmalanndan dolay çok ardlar ve kavimlerine

dönüp; 'Allah'n kulu, O'na yalvarmaya kalknca, neredeyse onun etrafnda

keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi
”4

dediler .

5

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: 'Allah'n kulu, O'na

yalvarmaya kalknca ...”
6 buyruunu açklarken: "Yalvarmaktan kast, Allah’a

dua etmektir" demitir.

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Allah'n kulu, O'na yalvarmaya kalknca, neredeyse onun

etrafnda keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi
"7

âyetini açklarken öyle

demitir: "Hz. Peygamber (seHaitahu aleyhi vseiiem) bu davay teblie balaynca

insanlar ve cinler slam’n nurunu söndürmek için bir araya geldiler. Ancak

Yüce Allah, Hz. Peygamber'i (ssiiaiishu aleyhi meltem) desteklemi ve kar duranlara

ramen onu üstün klmtr."8

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Allah'n kulu, O'na yalvarmaya kalknca, neredeyse onun etrafnda keçe

1

Cin Sur. 1
2 bn Cerîr (23/343).
3

Cin Sur. 19
4
Cin Sur. 19

5
Tirmizî (3323, "sahîh"), bn Cerîr (23/344), Hâkim (2/504, "sahih") ve Diyâ 10/74, 75

(66, 67). Sahîh hadistir (Bakn: Elbâru, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2647).
6
Cin Sur. 19

7

Cin Sur. 19
a
Abdurrezzâk (2/323).



37Âyet: 19,

2

0, 22, 23, 26, 27, 28

gibi birbirlerine geçeceklerdi
" 1

âyetini açklarken öyle demitir: “Resûlullah

Maiiahu aleyh reseiiem) ‘Lâ ilâhe ilallah’ diyerek insanlar Yüce Allah'n yoluna davet

etmeye balaynca neredeyse bütün Araplar ona kar birletiler.”

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs:

"...Neredeyse onun etrafnda keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi
" 2

buyruunu açklarken: “Ona kar birbirlerinin yardmcs olurlar,

anlamndadr” demitir.

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Neredeyse onun

etrafnda keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi
"4 buyruunu açklarken: “Ona

kar bir araya gelirler, anlamndadr” demitir.

Abd b. Humeyd, Ebû Bekr vastasyla bildirin “Âsim, "...Neredeyse onun

etrafnda keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi
"9 buyruunu: “l-AJ dile

lafzyla okumutur. "Ynla mal harcadm"7
âyetini: “ijj y'ti ciSil”

6
lafzyla

okumutur.”

Ravi der ki: Ebû Bekr de “i^”9
ifadesini: “Çok” eklinde, “Ü” 10

ifadesini

ise: “Ynla” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "De ki: Ben sadece Rabbime

yalvarrm ..."
11 buyruunu “JS” lafzyla, Elifs\z bir ekilde okumutur.

12

1

2

3

4

Cin Sur. 19

Cin Sur. 19

Talîk (4/349) ile Fethu'l-BârVde (8/670) geçtii üzere bn Ebî Hatim

Cin Sur. 19
5
Cin Sur. 19

s
Nâfi', bn Kesir, Ebû Amr, bn Zekvân, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer, Yâkub ve Halef de

bu ekilde okumulardr. Hiâm ise "tid eklinde okumutur. (en-Ner, 2/293, 300).
7
Beled Sur. 6

* Ebû Câfer bu âyeti,
"
v" harfini eddeli olarak "i3 fa" eklinde okurken dierleri

eddesiz okumulardr. (en-Ner, 2/293, 300).
9
Cin Sur. 19

10
Beled Sur. 6

11
Cin Sur. 20

12 Hamza ve Ebû Cafer de bu ekilde okumulardr. Nâfi', Kisâî, bn Kesîr, bn Âmir,

Ebû Amr, Halef ve Yakûb ise "j*" eklinde okumulardr. (en-Ner

,

2/293).
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bn Cerîr, Hadramî'den bildirin Bize anlatlana göre cinlerin erafndan

olan ve taraftarlan da bulunan biri: “Muhammed bize snmak istiyor. Ben

onu himayeme alyorum” deyince, Yüce Allah: "De ki: "Beni kimse Allah'a

kar savunamaz ve ben O'ndan baka bir snak bulamam"1
âyetin'

indirdi.
2

bn Merdûye ve Beyhakî Delâil’de ibn Mes’ûd’dan bildirin Cinlerle

görütüü gece Hz. Peygamber’in Mallak eiejhr veseiiem) yannda ben de gitmitim.

Bir yere ulatmzda ilerisine gitmemem için bana bir çizgi çizdi. Sonra

kendisi cinlere doru ilerledi. Cinler onu görünce yanna yaklamak için

izdiham yarattlar. çlerinden efendileri olan Verdân adnda bir cin: "Yâ

Resülallah! Onlan senden uzaklatraym m?” deyince, Allah Resûlü (niUahu foh

veseliem): "Yüce Allah bana bir kötülük edecekse kimseler buna mani olamaz
"

buyurdu.
3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk, “llüii «jjS j^-1 jJj"
4

buyruunu: “Allah’tan baka snacak birini bulamam” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve jönu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: “ ^ jJi

4 buyruunu: “Allah'tan baka bir snak ve yardmc bulamam”

eklinde açklamtr. "Ancak Allah'tan gelenleri tebli edebilirim ve O'nun

vahiylerini açklayabilirim
"6

âyetini açklarken: "Beni Allah’a kar savunup

kurtaracak bir ey varsa da o da onun risaleti ile vahiylerini tebli etmemdir,

anlamndadr” demitir. "O, gayb bilendir. Hiç kimseye gaybn bildirmez.

Ancak, (bildirmeyi) diledii resuller bunun dndadr..."
7 buyruunu

açklarken: “Yüce Allah peygamberlerden seçtii kiiye diledii kadanyla

gaybn bildirir” demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: 'O, gayb

bilendir. Hiç kimseye gaybn bildirmez. Ancak, (bildirmeyi) diledii

Cin Sur. 22

bn Cerir (21/348).

el-sâbe'de (6/606) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (2/231, 232).

Cin Sur. 22

Cin Sur. 22
6
Cin Sur. 23

7
Cin Sur. 26, 27
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resuller bunun dndadr ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüce

Allah pergamberlerden dilediine indirdii vahiy araclyla gayptan bir

ksmn gösterir. Ancak verdii hükümleri kendisinden bakas bilemez."

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs: "Ancak,

(bildirmeyi) diledii resuller bunun dndadr. Çünkü O, bunun önünden

ve ardndan gözcüler salar
" 2

âyetini açklarken öyle demitir: "Melekler, Hz.

Peygamber Uaiiaifehu aleyhi leçilim) kendisine indirilen vahyi dier insanlara bildirene

kadar onu eytanlara kar korurlar. Ki mürikler bile: "Rablerinin

gönderdiklerini hakkyla tebli ettiler" desinler.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Ancak, (bildirmeyi)

diledii resuller bunun dndadr ..."
3 buyruunu açklarken: "Bu resulden

kast CebrâTdir” demitir.

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Yüce Allah bir vahiy

indirecei zaman bu vahiy Hz. Peygamberce (saibiiahu aleyhi «senem) ulaana kadar

dört melek tarafndan korunur" dedi ve: "O, gayb bilendir. Hiç kimseye

gaybn bildirmez. Ancak, (bildirmeyi) diledii resuller bunun dndadr.

Çünkü O, bunun önünden ve ardndan gözcüler salar. Ki böylece onlarn,

Rablerinin gönderdiklerini hakkyla tebli ettiklerini bilsin..."
4

âyetlerini

okudu. Âyette geçen gözcülerin de bu dört melek olduunu ifade etti.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ancak, (bildirmeyi)

diledii resuller bunun dndadr..."
5 buyruunu açklarken öyle demitir:

"eytan, Hz. Peygamberim (saiiaiiahu aleyhi veaalem) temennilerine karmadan önce

yanna kadar yaklaabiliyordu. Ancak temennisine karp vesvese verince,

Yüce Allah vahyin inmesi bitene kadar ondan az uzak durmasn emretti ki bu

ekilde Allah Resûlü vahyin Allah katndan indiini bilsin."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...O, bunun önünden ve ardndan

gözcüler salar. Ki böylece onlarn, Rablerinin gönderdiklerini hakkyla

L
Cin Sur. 26, 27

2
Cin Sur. 27

* Cin Sur. 27

* Cin Sur. 26-28

* Cin Sur. 27
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tebli ettiklerini bilsin ..."
1

âyetlerini açklarken öyle demitin “Hz.

Peygamber (saHaiiahu aleyhi «selen) Rabbinden geleni hakkyla ulatrdklarn bilsin

diye inen vahye Cebrâil'le birlikte dört gözcü melek de elik eder. Bundan

dolay Cebrâil Kuriân'dan bir ey getirdii zaman mutlaka yannda gözcü

olarak bu dört melek de bulunur."
2

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre brahim en-Nehaî: "...O, bunun

önünden ve ardndan gözcüler salar
"3 buyruunu açklarken: “Yüce Allah

inen vahyi cinlerden korumak üzere gözcü olarak melekleri salar" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk b. Müzâhirr:

"Ancak, (bildirmeyi) diledii resuller bunun dndadr. Çünkü O, bunun

önünden ve ardndan gözcüler salar
"4

âyetini açklarken öyle demitir: “Hz.

Peygambere (»iaiiahu aleyhi mmiim») vahiy melei gönderildii zaman koruma olarak

sanda ve solunda iki melek daha gönderildi ki eytan vahiy meleinin

suretine girmesin.”
s

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve fanu'l-MünzVin bildirdiine göre

Katâde: "Ancak, (bildirmeyi) diledii resuller bunun dndadr ..."
6

buyruunu açklarken: “Yüce Allah resullerinden dilediine gayb bildirir"

demitir. "...O, bunun önünden ve ardndan gözcüler salar
" 7 buyruunu

açklarken: “Bu gözcüler meleklerdendir" demitir. "Böylece onlarn,

Rablerinin gönderdiklerini hakkyla tebli ettiklerini bilsin..."* buyruunu

açklarken de: “Hz. Peygamber (sbübIIbIiu eieyh «seiiem) melein getirdii vahyin Allah

katndan korunmu bir ekilde kendisine ulatn bilsin" demitir.

9

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Böylece onlarn, Rablerinin

gönderdiklerini hakkyla tebli ettiklerini bilsin ..."
10 buyruunu açklarken:

Ebu

Cin Sur. 27, 28

bn Cerîr (23/355, 356), bn Kesîr, Tefsir
1de (8/274) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve

-eyh (359).

Cin Sur. 27

Cin Sur. 27

bn Cerîr (23/353).

Cin Sur. 27

Cin Sur. 27

Cin Sur. 27, 28

Abdurrezzâk (2/323).
0
Cin Sur. 27, 28
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«Peygamberleri yalanlayanlar, bu peygamberlerin Rablerinden gelen risaleti

hakkyla tebli ettiklerini bilsin, anlamndadr” demitir.



MÜZZEMML SURES
(MEKKÎ BR SÛREDR]

bnu’d Durays, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Müzzemmil Sûresi, Mekke'de nazil oldu" demitir.

1

bn Merdûye, bnu’z-Zübeyr’den bunun aynsn bildirir.

Nehhâs, bn Abbâs’tan bildirir: "üphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte

ikisine yakn ksmn, yarsn ve üçte birini ibadetle geçirdiini biliyor...
" 2

âyeti dnda Müzemmil Sûresi, Mekke’de nazil oldu ."3

Ebû Dâvud ve Beyhakî Sünen ’de bn Abbâs’tan bildirir: "Bir gün teyzem

Meymûne'nin yannda kaldm. Gece vakti Resûlullah (saiiaflahu aleyhi veseiiem) namaz

klmaya kalkt. Sabah namaznn sünneti de içinde olmak üzere on üç rekat

namaz kld. Hesapladmda her rekatta Müzzemmil Sûresi'ni okuyacak

kadar durdu.”
4

ij jU Ü. j\ ii* * 5Ü hJj jil J * Jjiil Ljil U

'hy oîjîi jbi «ip

"Ey örtünüp bürünen! Biraz hariç geceleyin kalk. Yans
kadar veya ondan biraz eksik; yahut biraz arttr. Kur'ân' da

ar ar oku.” (Müzzemmil Sur. 1-4)

Bezzâr, Taberânî M. el-Evsat ’ta ve Ebû Nuaym Delâil’öe Câbiriden bildirir:

Kureyliler Hz. Peygamberin (saiiaiiahu siayti «senem) durumunu görümek üzere

Dâru'n-Nedve'de toplandlar ve: "Bu adama öyle bir isim koyalm ki insanlar

ondan uzaklasn” dediler. Bazlan: "Kahin diyelim" deyince, "Ama kahin

deil” karl verildi. Bazlan: "Deli diyelim” deyince, "Ama deli deil"

karl verildi. Bazlan: "Büyücü diyelim” deyince, "Ama büyücü deil”

1

bnu'd-Durays (17, 18) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).
3 Müzzemmil Sur. 20
3 Nehhâs (sh. 751).
1
Ebû Dâvud (1365) ve Beyhakî (3/8). Sahih hadistir (Bakn: Elbâni, Sahih Sünen EM

Dâvud, 1216).
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karl verildi. Sonunda: “Sevenleri birbirinden ayran biri, diyelim” dediler

ve bu konuda anlaarak daldlar. Hz. Peygamber Miaiiahu aleyhi veseiiem) bundan

haberdar olunca giysilerine sarnp örtündü. Sonrasnda Cebrail gelip

Müzzemmilile Müddessir sûrelerini ona okudu .

1

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, Muhammed b. Nasr es-Salâfta ve

Beyhakî Sunet'öe Sa'd b. Hiâm'dan bildirir: Hz. Âie'ye: “Resûlullah’n (sBiiaiiahu

aleyhi veseilem) gece namaz nasld?” diye sorduumda, bana: “Müzzemmil

Sûresi’ni okumuyor musun?” dedi. “Evet, okuyorum” karl verdiimde de

öyle dedi: “Yüce Allah bu sûrenin balarnda gece namazn farz kld.

Bundan dolay Resûlullah tallahini aleyhi «seiiam) ile ashab tam bir yl boyunca

geceleri kalkp ayaklan iecek kadar namaz kldlar. Yüce Allah bu sûrenin

son ksmn bir yl boyunca katnda tuttuktan sonra Müslümanlara bir

hafifletme olarak indirdi. Bu ekilde gece ibadeti önceleri farz iken sonradan

nafile oldu .”2

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Hz. Âie’den bildirir: "Ey örtünüp bürünen!

Biraz hariç geceleyin kalk ..."
3
âyetleri nazil olunca Müslümanlar gecelerini

namazla geçirmeye baladlar. Öyle ki kii yorgunluktan bir ip gerer ve

namaznda ona tutunurdu. Müslümanlar bu hal üzere sekiz ay geçirdiler.

Yüce Allah, nzasn kazanmak için gösterdikleri çabayla ne kadar

yorulduklann görünce onlara acd, farz namazlanna devam edip gece boyu

namaz klmay terk etmelerini söyledi .

4

Muhammed b. Nasr es-Salât’ta ve Hâkim, Cübeyr b. Nüfeyriden bildirir:

Hz. Âie'ye Resûlullah'n tahllahu *W> «selem) gece namazn sorduumda:

1
Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 2276) ve Taberân, M.el-Evsal (2096). Heysemî, Mecmuu ’z-

Zevâd 'de (7/130) der ki: "snadnda yalana biri olan Mualla b. Abdirrahman el-Vâsiö

vardr."
2 Ahmed 40/314-316 (24269), Müslim (746), Ebû Dâvud (1342, 1343), Nesâî (1600),

Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 2, 3) ve Beyhakî (1/358).
3 Müzzemmil Sur. 1, 2
* bn Cerîr (23/359) ve bn Kesir, Tefsir

1de (8/280) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn
Kesîr der ki: "Hadis Buhirî'nin Sahî/'inde "Ey örtünüp bürünen! Biraz hariç geceleyin

lulk..." (Müzzemmil Sur. 1, 2) âyetleri nazil olunca" ksm olmadan zikredilmitir.

Rivayetin siyak sûrenin Medine'de nazil olduu izlenimini verse de dorusu bu sûrenin

Mekke'de nazil olduudur. Rivayette sûrenin ba ile sonunun nazil olmas arasnda

sekiz ayn olduu ifadesi de garib bir ifadedir. Zira daha önce Ahmed'in rivayetinde bu

sürenin sekiz deil on iki ay olduu zikredilmitir." (bkz: Buhâri, 5861).
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"Müzzemmil Sûresi'ni okumuyor musun?" dedi. "Evet, okuyorum" karl
verdiimde: "Onun da gece ibadeti öyledi” dedi .

1

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâidinde ve Muhammed b. Nasr, Hz.

Âie'den bildirir Yüce Allah'n: "Biraz hariç geceleyin kalk
"2 buyruundan

sonra Resûlullah (aBilailahu aleyhi vBSBlem) geceleri çok nadir uyurdu ."3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Muhammed b.

Nasr, Taberârî, Hâkim ve Beyhakî Sünen ’de bn Abbâs’tan bildirir:

"Müzzemmil Sûresi'nin ilk âyetleri nazil olduu zaman Müslümanlar

Ramazan aynn gecelerinde olduu gibi gecelerini ibadetle geçirmeye

baladlar. Sûrenin ba tarafnn nazil olmas ile son ksmnn nazil olmas

arasnda yaklak olarak bir yl vardr."
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Nasr, Ebû Abdirrahman es-

Sülemî'den bildirir: "Müzzemmil Sûresi'nin ilk âyetleri nazil olduu zaman

Müslümanlar bir yl boyunca gecelerini ibadetle geçirdiler ki ibadetten ayak

ve bacaklan ierdi. "...Kurîân'dan kolaynza geleni okuyun..."
5
âyeti nazil

olunca da rahatladlar."
6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyrîden bildirin "Ey

örtünüp bürünen! Biraz hariç geceleyin kalk ..."
7
âyetleri nazil olduunda

Resûlullah (uiiaiishu nie* vesellem) on yl boyunca bu âyetlere göre hareket edip

ibadetini yapt. Ashabndan bir grup da onunla birlikte gece ibadetine

kalkyordu. Yüce Allah onlarn bu durumlarn hafifletmek için on yl sonra da

"üphesiz Rabbin, senin ve beraberinde bulunanlardan bir topluluun

gecenin üçte ikisinden biraz az, yars ve üçte biri kadar vakit içinde

kalktn bilir. Gece ve gündüzü Allah ölçer; sizin bu vakitleri takdir

1 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi’l-Leyl (sh. 2) ve Hâkim (2/505, "sahih").
2 Müzzemmil Sur. 2
3 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 2).

4 bn Ebî eybe (14/118), bn Cerîr (23/358, 359), bn Kesîr, Tefsir
1
de (8/280) geçtii

üzere bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 3), Taberânî

(12877), Hâkim (2/505, "sahih"), Beyhakî (2/500) ve Ebû Dâvud (1305). Hasen hadistir

(Bakn: Elbârû, Sahîh Sütten Ebî Dâvud, \157).
5
Cin Sur. 20

6 bn Cerîr (23/362) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 3).

7
Müzzemmil Sur. 1, 2
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edemeyeceinizi bildiinden tövbenizi kabul etmitir. Artk Kur'ân'dan

kolaynza geleni okuyun; Allah, içinizden, hasta olanlar, Allah'n

lütfundan rzk aramak üzere yeryüzünde dolaacak olan kimseleri ve Allah

yolunda savaacak olanlar üphesiz bilir. Kur'ân'dan kolaynza geleni

okuyun; namaz kln.. ."1 âyetini indirdi .

2

Ebû Dâvud Nâsih’de, bn Nasr, bn Merdûye ve Beyhakî Sünen ’de krime

vastasyla ibn Abbâs'tan bildirir: 'Ey örtünüp bürünen! Biraz hariç

geceleyin kalk..."
3

âyetlerindeki hüküm, "...Sizin bu vakitleri takdir

edemeyeceinizi bildiinden tövbenizi kabul etmitir. Artk Kur'ân'dan

kolaynza geleni okuyun ..."
4

âyetiyle neshedildi. "üphesiz, gece kalk

daha tesirli ve o zaman okumak daha elverilidir
"

5

âyetindeki "Gece kalk"

gecenin ilk saatlerine iarettir. Zira ashab gecenin ilk saatlerinde namaz

klarlard. Yüce Allah burada, bu saatler size farz klnan gece namazn eda

etmeniz için daha elverilidir, demek istemitir. Zira insan uyuduunda ne

zaman uyanacan bilemez. "O zaman okumak daha elverilidir"

buyruundan kast, bu saatlerin Kuriân' anlamak için daha uygun olduudur.

"Çünkü gündüz, seni uzun uzun alkoyacak iler vardr"* âyetinde de,

gündüz vaktinde dier iler için yeterince uzun bir zamann olduu ifade

edilmitir .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brâhim en-Nehâi: "Ey örtünüp

bürünen !"8 âyetini açklarken: "Bu âyet nazil olduunda Resûlullah MaMu bM

malim) kadife bir kumala örtünüp sannmt” demitir.

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “£>ü ig! U"
9
âyetini: “Peygamberlik

görevi sana verildi. Kalk ve bu görevi yerine getir" eklinde açklamtr.

1

1

Cin Sur. 20
1 bn Cerîr (23/361) ve bn Kesîr, Tefsir'de (8/281) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.
3 Müzzemmil Sur. 1, 2
4
Cin Sur. 20

s
Cin Sur. 6

6
Cin Sur. 7

7 Muhammed b. Nasr (sh. 11), Beyhakî (2/500) ve Ebû Dâvud (1304). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâmd, 156).

* Müzzemmil Sur. 1, 2
9
Cin Sur. 1
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bn Ebî eybe ve bn Nasr’n bildirdiine göre krime: "ji>Ül ÇÎt U
”2

âyetini:

"Peygamberlik görevi sana verildi. Kalk ve bu görevi yerine getir" eklinde

açklamtr, "ylü l£Ît IJ

”

3

âyetini de: "Bu görev sana verildi; kalk ve bu görevi

yerine getir” eklinde açklamtr/

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey örtünüp bürüneni"
5

âyetini açklarken: "Burada hitap, örtülerine bürünmü olan Allah Resûlü'ne

(sellallahu aleyhi vesellem) diri' demitir.

Abd b. Humeyd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve ibn Nasrin

bildirdiine göre Katâde: "Ey örtünüp bürünen!"6 âyetini açklarken:

“Bundan kast, giysilerine sarnp örtünen kiidir” demitir.

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "Ey örtünüp

bürünen!"

8

âyetini açklarken: “Burada hitap Hz. Peygamberiedir" demitir.

Firyâbî’nin Ebû Salih'ten bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Kuriân' da ar
ar oku "5 buyruunu açklarken: "Ara vermeden ve hzl bir ekilde cümleleri

sralayarak deil, iki veya üç âyet okuduktan sonra durarak oku” demitir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Mâni' Müsned'de, Muhammed b.

Nasr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Kuriân' da ar ar oku"
10 buyruunu açklarken: "Kuriân' tane tane,

anlalr bir ekilde oku, anlamndadr" demitir .

11

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Hâkim, bn Hibbân ve Beyhakî'nin

Sünet’de Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Hz. Peygamber fanMu elerin

1 Hâkim (2/505).
I
Cin Sur. 1

3

MüddessirSur. 1

4 bn Ebî eybe (14/295) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 4).

5 Müzzemmil Sur. 1,

2

6 Müzzemmil Sur. 1,

2

7
Abdurrezzâk (2/324), bn Cerîr (23/357) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-

Leyl (sh. 4).

* Müzzemmil Sur. 1, 2

* Cin Sur. 4
10
Cin Sur. 4

II bn Ebî eybe (2/520, 10/526), Metâlil/de (4167) geçtii üzere bn Meni' ve

Muhammed b. Nasr (sh. 6, 52).



47Ayet: 1-4

vBssiietn) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde Kur'ân okuyan kiiye: «Oku ve

okudukça yüksel! Dünyada okuduun gibi tane tane oku. Derecen ve merteben

de son âyeti okuduun yer olacaktr» denilir."
1

Deylemî'nin -zayf bir senedle- bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(uiUsta aleyh* «eseiiem) öyle buyurmutur: "Kur’ân okuduun zaman kötü hurmay

döker gibi yuvarlayarak veya iir gibi hzl hzl deil tane tane ve anlalr bir

ekilde oku. Harikalar karsnda durup düünün, kalplerinizi harekete geçirin.

Okurken tek derdiniz sûrenin sonu ve ne zaman bitecei olmasn ."2

ibn Ebî eybe, bn Nasr ve Beyhakî Sünen’de brâhim’den bildirir:

Abdullah (b. Mes'ûd), huzurunda Kuriân okuyan Alkame'ye: “Tane tane oku

ki böylesi bir okuma Kur'ân' güzelletirir" dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kur'ân'

da ar ar oku"
4 buyruunu açklarken: "Yava yava, tane tane oku,

anlamndadr" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Nasr, bnu'l-Münzir ve Katâde:

"...Kur'ân' da ar ar oku"5 buyruunu açklarken: "Bize bildirilene göre

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) genelde Kur'ân’ okurken uzatlmas gereken

yerleri gerei gibi uzatarak okurdu” demitir.

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Kur'ân' da ar ar oku"
7

buyruunu açklarken: "Anlalr bir ekilde oku, anlamndadr” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Kur'ân' da ar
ar oku"

1 buyruunu açklarken: “Tane tane ve anlalr bir ekilde oku,

anlamndadr" demitir.

1 Ahmed 11/403, 404 (6799), Ebû Dâvud (1464), Tirmizî (2914, "sahîh"), Nesâî, S. el

-

Kübrâ (8056), Hâkim (1/552, "sahîh"), bn Hibbân (766) ve Beyhakî (2/53). Hasen sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1300).
2
Deylemî (8438).

3 bn Ebî eybe (10/524), Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 6, 52) ve

Beyhakî (2/54).
*
Cin Sur. 4

s Cin Sur. 4
6
Abdurrezzâk (2/324) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Lcyl (sh. 6).

7
Cin Sur. 4
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Nasr ve Beyhakî'nin uabu'l-îman'da

bildirdiine göre Mücâhid: "...Kudân' da ar ar oku"2 buyruunu

açklarken: "Anlam bozacak ekilde datmadan, pepee oku

anlamndadr" demitir.
3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Kur'ân' da ar
ar oku

"4 buyruunu açklarken: "Kur'ân’ anlalr bir ekilde oku,

anlamndadr" demitir.

el-Askerî el-Mevâiz’de Hz. Ali’den bildirir Hz. Peygamberce (niuihu alyhi vsnhm)

"...Kur'ân' da ar ar oku"5 âyeti sorulunca öyle buyurdu: "Kur'ân

okuduun zaman kötü hurmay döker gibi yuvarlayarak veya iir gibi hzl hzl

deil, tane tane ve anlalr bir ekilde oku. Harikalar karsnda durup

düünün, kalplerinizi harekete geçirin. Okurken tek derdiniz sûrenin sonu ve

ne zaman bitecei olmasn/'

bn Ebî eybe, bn Ebî Müleyke'den bildirin Hz. Peygamberin (*4UUu &&
«»«ileni) elerinden birine, Resûlullah'n («Usta bM» vodfan) Kur'ân’ nasl okuduu

sorulunca: "Onun gibi okuyamazsnz" karln verdi. Kendisine: “Sen yine

de nasl olduunu söyle” denilince de tane tane anlalr bir ekilde okuyup

nasl olduunu gösterdi.
6

bn Ebî eybe, Tâvus’tan bildirir: Resûlullah’a (saii*l*hu aleyhi «sallm): “Kur*ân

okumas en güzel olan kimdir?” diye sorulunca: "Okumasn iittiin zaman

Allah'a kar huu içinde olduunu da gördüün kiidir" buyurdu.
7

bn Ebî eybe, Hasan(- Basri)'den bildirir. Hz. Peygamberdin (mumiu aleyhi

mallm) ashâbndan biri, Kuriân okuyan ve okuduu her âyetin sonunda durup

alayan sonra âyeti tekrar eden birini görünce öyle dedi: “Yüce Allah’n:

Cin Sur. 4

Cin Sur. 4

Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 6) ve Beyhakî (2161).

Cin Sur. 4

Cin Sur. 4
6 bn Ebî eybe (2/521).
7 bn Ebî eybe (2/522).
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"...Kur'ân' da ar ar oku"1 buyruunu iittiniz deil mi? te bahsedilen

tertîl üzere okuma bu adamn okuduu gibidir.”

2

ibn Ebî eybe ve bnu’d-Durays, Ebû Hureyre veya Ebû Saîd’den bildirir:

Kyamet gününde Kur'ân okuyan kiiye: “Oku ve okudukça yüksel! Zira

derecen ve merteben son âyeti okuduun yer olacaktr” denilir.

1

ibn Ebî eybe ve bnu'd-Durays, Mücâhid'den bildirin Kur'ân, dünyada

iken kendisini okuyanlara kyamet gününde efaatçi olacaktr. O günde

Kur'ân: “Rabbim! Beni bunun içine koydun. Geceleri onu uykusuz braktm,

birçok lezzetten de mahrum ettim. Çalan her kiinin de bu çalmasnn bir

karl vardr” deyince, Kuriân' okuyan kiiye: “Ellerini aç!” denilir. Açlan

ellerine de Allah'n nzas doldurulur ki sonrasnda Yüce Allah ona hiçbir

zaman öfke duymaz ve kendisine: “Oku ve okudukça yüksel!” denilir.

Okuduu her bir âyetle makam bir derece yükselirken iyiliklerine de her bir

âyetle bir tane eklenir.

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk b. Kays öyle demitin “Ey

insanlar! Çocuklannza ve aile fertlerinize Kuriân' öretin. Kii Müslüman

olarak öldüü zaman Yüce Allah onu Cennete koyar. Cennette girerken de iki

melek gelip kollarndan tutarlar ve ona: “Oku ve Cennet basamaklarnda

yüksel!” derler. Bu ekilde Kuriân'dan bilip okuduu tükenen yere kadar onu

çkanrlar ve makam da oras olur.”
5

bn Ebî eybe, Muhammed b. Nasr ve bnu'd-Durays, Büreyde'den bildirin

Hz. Peygamberin (saiiaiiahu aktl «sallan) öyle buyurduunu iittim:
"Kyamet

gününde kiinin kabri açlp içinden çkaca zaman dünyadayken okuduu

Kur'ân karsna benzi sararm bir adam suretinde çkar. Kur'ân: «Beni

tanyor musun?» diye sorunca
,
kii: «Tanmyorum» karln verir. Kur'ân

da ona: «Scak günlerde (oruçla) seni susuz brakan, geceleri seni uykundan

mahrum eden kiiyim. Her tüccarn da ticaretinin ardndan bir kazanc olur.

1

Cin Sur. 4
z bn Ebî eybe (14/11).
1 bn Ebî eybe (10/498), bnu'd-Durays (110) ve Ahmed 16/104 (10087).

Muhakkikleri: "Buhârî ile Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir ve merfû hükmünde

bir hadistir" demilerdir.
4 bn Ebî eybe (10/496) ve bnu'd-Durays (102).
5 bn Ebî eybe (10/499).
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te ben de bu gün senin için tüm ticaretlerinin kazanc gibiyim» der.

Sonrasnda sa tarafna mülk
,
sol tarafna da ebedilik verilir. Bana vakar tac

konulur, Anne babasna da tüm dünyadakilerin elde etmeye güç

yetiremeyecekleri giysiler giydirilir. Anne babas: «Neye karlk bunlar bize

giydirildi?» diye sorunca, onlara: «Çocuunuzun Kur'ân' örenmesine karlk

bunlar giydirildi» karl verilir. Sonra bu kiiye: «Oku ve Cennet

basamaklar ile evleri arasnda yüksel» denilir. Gelii güzel de olsa, tane tane de

olsa Kur'ân’dan okuduu sürece yükselir durur."'

<4P lîj

“üphesiz biz sana ar bir söz brakacaz/'
(Müzzemmil Sur. 5)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Nasr'n bildirdiine

göre Katâde: "üphesiz biz sana ar bir söz brakacaz" 2
âyetini

açklarken: “Yüce Allah'n nsana yükledii farzlar ile koyduu cezalar pek

ar gelir" demitir.

3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Nasrin bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "üphesiz biz sana ar bir söz brakacaz"4 âyetini açklarken:

“Kendisiyle amelin ar olduu bir söz brakacaz, anlamndadr” demitir.

5

bn Nasr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "üphesiz

biz sana ar bir söz brakacaz"* âyetini açklarken: “Kyamet gününde

terazide ar basan bir söz brakacaz, anlamndadr" demitir .

7

Ahmed, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bn Nasr ve Hâkim'in bildirdiine göre

Hz. Âie: "Hz. Peygambere («Uaiietu aleyhi vasBiBm) devesi üzerindeyken vahiy nazil

olduu zaman arlndan dolay devenin kam yere deer, çökerdi. Vahiy

1 bn Ebî eybe (10/492, 493), bnu'd-Durays (99) ve Ahmed 38/41 (22950).
3 Müzzemmil Sur, 5
3
Abdurrezzâk (2/324) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kh/âmi’l-Leyl (sh. 6).

*
Müzzemmil Sur. 5

5 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 6).

6Müzzemmil Sur. 5
7 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 6).



Âyet: 6-10 51

bitene kadar da deve hareket edemezdi” dedi ve: "üphesiz biz sana ar bir

söz brakacaz" 1

âyetini okudu .

2

Ahmed, Abdullah b. Amr’dan bildirir: Hz. Peygamber'etsaiaiiahu aleyhi veseiiem): “Yâ

Resûlallah! Vahiy nazil olaca zaman bunu hissediyor musun?” diye

sorduumda: "Çngrak sesine benzer sesler duyuyorum. Böylesi bir ses

iitince de susuyorum. Ancak ne zaman bana vahiy gelse arlndan dolay

ruhum çkacak zannediyorum " karln verdi .

3

Hâkim, Ebû Hureyre'den bildirir: “Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) vahiy nazil

olduu srada bitene kadar içimizden hiç kimse ban kaldrp ona

bakamazd.”

4

u+i jiiü ^ ii 6} * 'b
f
jitj lij ÜT y* jJL sisi; 01

û\ * îLâ Ç\ jlj ilp |i-i >ij *

SiMT Ojjij U eiiuli ji

"üphesiz, gece kalk daha tesirli ve o zaman okumak
daha elverilidir. Zira gündüz vakti, sana uzun bir

meguliyet var. Rabbinin ismini an ve tüm gönlünle O'na

yönel. O, dounun da batnn da Rabbidir. O'ndan baka
hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse O'nu vekil edin. Onlarn
söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayni."

(Müzzemmil Sur. 6-10)

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Nasr, bnu'l-Münzir ve

Beyhakî’nin Süncn’de bildirdiine göre bn Abbâs: “jiu âlid ifadesini

1

Müzzemmil Sur. 5
2 Ahmed 41/362 (24868), bn Cerîr (23/365), Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyûmi'l-

Leyl (sh. 6, 7) ve Hâkim (2/505, "sahih"). Miisrud'in muhakkikleri: "Sahih hadistir"

demilerdir.
3 Ahmed 11/642 (7071). Muhakkikleri: "isnad zayftr" demilerdir.
4
Hâkim (2/222, "sahîh").

5
Müzzemmil Sur. 6
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açklarken öyle demitin "Habe dilinde gece kyam anlamndadr. Zira kii

gece kalkt zaman "Neee” denilir.
1

Firyâbî, bn Cerir, bn Nasr, Ibn Ebî Hatim ve Beyhakî, îbn Ebî Müleyke'den

bildirin "bn Abbâs ile bnu'z-Zübeyrie <&sü”
2
ifadesini sorduumda her

ikisi de bunun gece kyam olduunu söyledi.”
3

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "jlû 3lii5”

4

ifadesi gecenin ilk

saatleri, anlamndadr” demitir.
s

bnu'l-Münzir ve bn Nasriin bildirdiine göre Abbâs: "JÛII ifadesi

gecenin tümü, anlamndadr” demitir.
7

bn Ebî eybe, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes’ûd,

"jLr alili”
8
ifadesini açklarken: "Habe dilinde gece kyam anlamndadr”

demitir.
9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik, "jdlt «LilI”
10

ifadesini

açklarken: "Habe dilinde gece kyam anlamndadr” demitir.

Abd b. Humeyd ve ibn Nasrin bildirdiine göre Ebû Meysere, "ji aLiiî”
11

ifadesini açklarken: "Habe dilinde gece kalkma anlamndadr” demitir.
12

Abd b. Humeyd ve bn Nasr, bn Ebî Müleyke'den bildirin bn Abbâs'a,

"jdj alili”
1
ifadesi sorulunca: "Gece kalkmandr. Zira gece kalktn zaman

onu, «inâl» etmi olursun” dedi.

1

îbn Cerir (23/366, 367), Muhammed b. Nasr, Muhtasar KiySmi'l-Leyl (sh. 10) ve

Beyhakî (3/20).
2 Müzzemmil Sur. 6
3 bn Cerir (23/368), Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kyâmi'l-Lafl (sh. 10) ve Beyhakî

(3/19).
4
Müzzemmil Sur. 6

5
Beyhakî (2/500).

6 Müzzemmil Sur. 6
7 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 10).

6 Müzzemmil Sur. 6
9 bn Ebî eybe (10/471) ve Hâkim (2/505, "sahîh").
10
Müzzemmil Sur. 6

51 Müzzemmil Sur. 6
12 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 10).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "üphesiz, gece kalk daha

tesirli ve o zaman okumak daha elverilidir
"2

âyetini açklarken: "Yats

namazndan sonra klnan bütün namazlar bahsedilen gece kalk

namazlanndandr" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Nasr ve Beyhakî Sünen 'de Hasan(- Basrî)’den bildirir:

“Yats namazndan sonra klnan tüm namazlar, "üphesiz, gece kalk daha

tesirli ve o zaman okumak daha elverilidir
" 3

âyetinde bahsedilen gece

kalk namazlanndandr."
4

Abd b. Humeyd ve bn Nasrin bildirdiine göre Ebû Miclez: "üphesiz,

gece kalk daha tesirli ve o zaman okumak daha elverilidir
"5

âyetini

açklarken: “Yats namazndan sonra sabah namazna kadar klnan bütün

namazlar, bahsedilen gece kalk namazlanndandr" demitir.
6

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Nasr, Mücâhid'den bildirir. “Gece vakti

namaz için kalktn zaman "üphesiz, gece kalk daha tesirli ve o zaman

okumak daha elverilidir
*7

âyetinde bahsedilen gece kalkn yapm
olursun."

Abd b. Humeyd ve bn Nasr’n bildirdiine göre Mücâhid: "üphesiz, gece

kalk daha tesirli ve o zaman okumak daha elverilidir
" 8

âyetini açklarken:

“Kii, gecenin hangi saatinde olursa olsun kalkp ibadet yapmsa bahsedilen

gece kalkn gerçekletirmi olur" demitir.
9

bn Ebî eybe Musannefte, bn Nasr ve Beyhakî'nin Sünen*de bildirdiine

göre Enes b. Mâlik: "üphesiz, gece kalk daha tesirli ve o zaman okumak

‘ Müzzemmil Sur. 6
2 Müzzemmil Sur. 6
3 Müzzemmil Sur. 6
4 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 10) ve Beyhakî (3/20).
5 Müzzemmil Sur. 6
6 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 10).
7
Müzzemmil Sur. 6

1
Müzzemmil Sur. 6

’ Muhammed b. Nasr. Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 10).
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daha elverilidir
" 1

âyetini açklarken: "Bu gece kalknn vakti akam ile yats

namaz arasndaki vakittir” demitir.
2

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyr'den aynsn bildirir.
3

bn Nasr ve Beyhakî, Hasan(- Basrî)'den bildirir: "üphesiz, gece kalk

daha tesirli ve o zaman okumak daha elverilidir'"’ âyetindeki gece

kalkndan kast, akam ile yats namazlan arasnda yaplan ibadettir.”
3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "üphesiz, gece kalk daha

tesirli ve o zaman okumak daha elverilidir
"6

âyetini " lîisj lîl ^ jJji ÎLiû ji

iâ lafzyla okumutur.

Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, Muhammed b. Nasr ve bnu’l-Enbârî'nin Mesâlifde

bildirdiine göre Enes b. Mâlik, "üphesiz, gece kalk daha tesirli ve o

zaman okumak daha elverilidir
"7

âyetini "bLâ lîl ^ jJji âLsû

(=üphesiz, gece kalk daha tesirli ve okumak daha dorudur)” lafzyla

okudu. Kendisine: "Ama biz bu âyeti “îLs lafzyla okuyoruz” denilice de

u karl verdi: ,”p3§1“ ve benzeri ifadeler ayn anlamdadr.”
8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Nasr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: “iL? fiili 1&3 lît
l
>*”9 buyruunu açklarken: "Bu vakitte

söyleyeceklerin daha etkili, kalbin de megalelerden daha uzak olur”

demitir.
10

' Müzzemmil Sur. 6
2 bn Ebî eybe (10/197), Muhammed b. Nlasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 10) ve

Beyhakî (3/20).
1 bn Ebî eybe (10A97).

* Müzzemmil Sur. 6
s Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmt'l-Leyl (sh. 10) ve Beyhakî (3/20).

6 Müzzemmil Sur. 6
7 Müzzemmil Sur. 6
* Ebû Ya'lâ (4022), bn Cerîr (1/47, 23/373) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-

Leyl (sh. 10). Ebû Ya'lâ'nn muhakkiki: "snad zayftr" demitir.

* Müzzemmil Sur. 6
10
îbn Cerîr (23/372) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 10).
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: " &s lil

buyruunu açklarken: “Bu vakitte kulan, gözün ve kalbin daha

fazla uyum içinde olur. Kur'ân okumak için de bu vakit daha uygundur"

demitir.
2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Nasr'n bildirdiine göre Katâde:
“

lika iil”
3 buyruunu açklarken: "Bu vakit hayr yapmak için daha

uygun, Kur’ân ezberi için de daha elverilidir" demitir.
4

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): IÜ93 lil g,®"

5

buyruunu açklarken: "Bu vakit hayr yapmak için daha uygun, Kur’ân

okumak için de daha elverilidir" demitir.

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: ":Lâ buyruunu açklarken:

“Kuriân’ anlamak için daha uygundur" demitir, IS4- jl^Ji j dJ o^”

7

âyetini: "Gündüz vakti ilerin için yeterince vaktin olacaktr" eklinde

açklamtr, "ili: <dj jîp£”‘ buyruunu da: "O’na ihlas içinde yönel" eklinde

açklamtr. 9

Abd b. Humeyd, bn Nasr, ibnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim’in el-

Kunâ'öa bildirdiine göre bn Abbâs: "iL^i j dJ öj"
10

âyetini

açklarken: “Sebh ifadesi çalma ve uyku için yeteri kadar bo zaman

anlamna gelir" demitir.
11

Abd b. Humeyd ve bn Nasr’n bildirdiine göre Mücâhid: lilâ"
12

ifadesini: "Yeterince bo vakit" eklinde açklamtr. 1

1 Müzzemmil Sur. 6
2
Abdurrezzâk (2/325).

3
Müzzemmil Sur. 6

4
Abdurrezzâk (2/324, 325) ve Mhammed b. Nasr, Muhtasar Kh/âmi'l-Leyl (sh. 10).

s Müzzemmil Sur. 6
6 Müzzemmil Sur. 6
7
Müzzemmil Sur. 7

8 Müzzemmil Sur. 8
9 bn Cerîr (23/374, 375, 377).
10
Müzzemmil Sur. 7

11 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh, 10).
12
Müzzemmil Sur. 7
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Abd b. Humeyd, Ebû Mâlik ve Rabî'den bunun aynsn bildirir.

Abdurezzâk, Abd b. Humeyd, Ibn Nasr, Ibn Cerlr ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre Katâde: "LjI> IS4-"
2

ifadesini: "Yeterince bo vakit"

eklinde açklamtr. apj JÎ3"
3 buyruunu da: "O’na ihlas içinde dua ve

ibadet et" eklinde açklamtr.4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Nasr, ibn Cerir, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim

ve Beyhakî'nin uabu'l-îman ’da bildirdiine göre Mücâhid: "iLç5 Jîj"
5

buyruunu: "O’na ihlas içinde el açp dua et" eklinde açklamtr.6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basl): "iLi: aJj jiâj"
7

buyruunu: "O'na ihlas içinde yönel" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, “O, dounun da, batnn da

Rabbidir...'
8
âyetini "yjiüi Ç.j" lafzyla, ifadesinin sonunu esre

ile okumutur.9

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "O, dounun da, batnn da

Rabbidir ...'
10 buyruunu açklarken: "Allah gece ile gündüzün Rabbidir,

anlamndadr" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Onlardan güzellikle

ayrl
' 11 buyruunu açklarken öyle demitir: "Onlara hogörülü davran ve

1 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (ah. 11).
I
Müzzemmii Sur. 7

3 Müzzemmii Sur. 8
4
Abdurrezzâk (2/325), Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 11) ve bn

Cerîr (23/375, 379).
5
Müzzemmii Sur. 8

6
et-Talîk’de (4/349, 350) geçtii üzere Firyâbî, Muhammed b. Nasr, Muhtasar

Kiyâmi’l-Leyl (sh. 11), bn Cerîr (23/378) ve Beyhakî (6862).
7
Müzzemmii Sur. 8

8 Müzzemmii Sur. 9
9
Ebû Bek/in rivayetinde bn Âmir, Hamza, Kisâî, Yâkub ve Halef de bu ekilde

okumulardr. Nâfi', bn Kesîr, Ebû Amr, Hafs'n rivayetinde Âsim ve Ebû Cafer ise ötre

ile "vi" eklinde okumulardr. (en-Ner, 2/294).
10 Müzzemmii Sur. 9
II
Müzzemmii Sur. 10
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"Selam" diyerek onlardan uzakla, anlamndadr. Böylesi bir tavr da

müriklerle savama âyetleri nazil olmadan önceydi."

Vid IL;JJ l[ *^ ^ Jji

klJlTj çjj li-JÎ UlJLpj 4lJip IS lilijpj

JLpî-î oÜJ^li <1)3^3* (3*^*** . ü-jiS" <JL>JI

"Nimet içinde yüzen o yalanalan bana brak ve onlara

biraz mühlet ver. üphesiz bizim yanmzda bukalar ve

yakc bir ate var. Boazdan geçmez bir yiyecek ve elem

verici bir azap var. O gün yeryüzü ve dalar sarslr; dalar
çöküntü ile akp giden kum ynna döner... Ama Firavun o

peygambere isyan etti, biz de onu ar ve çetin bir ekilde

yakalayverdik." (Müzzemmil Sur. 11-14. 16)

Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî Delâil'de Hz.

Âie'den bildirir: "Nimet içinde yüzen o yalanclar bana brak ve onlara

biraz mühlet ver"
1

âyeti nazil olduktan ksa bir süre sonra Bedir sava

oldu.”
2

bruM-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “Nimet içinde yüzen o

yalanclar bana brak ve onlara biraz mühlet ver
" 3

âyetini açklarken öyle

demitir: Bize ulaana göre Hz. Peygamber (tauaiiahu aleyhi miiem) öyle

buyurmutur:
"
Müminlerin fakirleri zenginlerinden krk yl önce Cennete

girer. Bu zenginler de diz çökmü bir ekilde haredilirler ve onlara: «Sizler

dünya ahalisinin krallar ve yöneticileriydiniz. Size ihsan ettiim bu imkanlarla

neler yaptnz?» diye sorulur." Verilen mühlet de sava olana kadardr.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Katâde: "Nimet

içinde yüzen o yalanclar bana brak ve onlara biraz mühlet ver
"4

âyetini

açklarken: "Onlara mühlet ver, zira Yüce Allah’n onlarla ii, onlara

1 Müzzemmil Sur. 11

1
Ebû Ya'lâ (4578), bn Cerîr (23/381), Hâkim (4/594, 595, "sahih") ve Beyhakî (3/95,

3 Müzzemmil Sur. 11
4
Müzzemmil Sur. 11
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yapacaklar vardr" demitir. "tflSil I3jj buyruunu da: “Yanmzda onlar

için hazrlanm bukalar var" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Miî CaJ öj
"2 buyruunu:

"Yanmzda onlar için hazrlanm bukalar var" eklinde açklamtr.

Ahmed Zuhd'de, Abd b. Humeyd, bn Cerîrve bnu’I-Münzir'in bildirdiine

göre Mücâhid: “y&l jl
”3 buyruunu: "Yanmzda onlar için hazrlanm

bukalar var” eklinde açklamtr .

4

bn Ebîeybe ve Abd b. Humeyd, krime’den aynsn bildirir .

5

Abd b. Humeyd, Hammâd ile Tâvus’tan aynsn bildirir.

bn Cerîr ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Enkâl, ateten bukalardk’ demitir .

6

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Süleymân et-Teymî:

"üphesiz bizim yanmzda bukalar var..."
7
âyetini açklarken: "vallahi bu

bukalar asla çözülemeyecek kadar ardr" demi ve alamtr.

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Imrân el-Cevnî: "Vallahi bu bukalar

asla çözülmez" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünya Sifatu'n-Nâr'da, Abdullah b. Ahmed

Zühd’de zevâidinde, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî'nin el-Ba's*da

bildirdiine göre ibn Abbâs: "Boazdan geçmez bir yiyecek var..."
9
âyetini

Müzzemmil Sur. 12

Müzzemmil Sur. 12

Müzzemmil Sur. 12

bn Cerîr (23/383).

bn Ebî eybe (13/572).

ibn Cerîr (23/383) ve Beyhakî (595).

Müzzemmil Sur. 12

Abdurrezzâk (2/325).

Müzzemmil Sur. 13
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açklarken: “Bu yiyeceklerin dikenleri vardr ve boaza batt zaman ne iner,

ne de geri çkarlar” demitir.

1

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Boazdan geçmez bir yiyecek

var..."
7
âyetini açklarken: “Bu yiyecek zakkum aacdr” demitir .

1

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den aynsn bildirir.

Ahmed Zühd'de, Hennâd, Abd b. Humeyd ve Muhammed b. Nasr,

Humrân b. A'yan’dan bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiaHu ateyhi «allm): "üphesiz

bizim yanmzda bukalar ve yakc bir ate var. Boazdan geçmez bir

yiyecek ve elem verici bir azap var"
4
âyetlerini okudu. Elim verici azap var

ifadesine ulanca da kendinden geçip bayld .

5

Ebû Ubeyd Fadâil’de, Ahmed Zühd’de
,
bn Ebi’d-Dünya Na’tu'l-Hâifîride,

bn Cerîr, bn Ebî Dâvud e-erîa’da, bn Adiy el-Kâtnil’de ve Beyhakî uabu'l-

îman’da Humrân b. A’yan vastasyla Ebû Harb b. Ebi’l-Esved'den bildirir: Hz.

Peygamber Uaiiaiiahu aleyhi vaseiiami adamn birinin: "üphesiz bizim yanmzda

bukalar ve yakc bir ate var. Boazdan geçmez bir yiyecek ve elem

verici bir azap var"
6
âyetlerini okuduunu iitince kendinden geçip bayld .

7

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: IL^”8
ifadesini açklarken:

“Mehil, bir ksmn tuttuun zaman geriye kalan ksm da onu takip eden,

onunla gelen eydir” demitir .

9

' bn Ebi'd-Dünya (83), bn Cerîr (23/384), Hâkim (2/305, 506, "sahîh") ve Beyhakî

(605).
3
Müzzemmil Sur. 13

3 Hâkim (4/595).
4
Müzzemmil Sur. 12, 13

5 Ahmed (sh. 27), Hennâd (267) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiy&mi'l-Leyl (sh.

58).
6 Müzzemmil Sur. 12, 13
7

Ebû Ubeyd (sh. 64), Ahmed (sh. 27), bn Ebi'd-Dünya, Sifatu'n-Nâr (86), bn Cerîr

(23/385), bn Adiy (2/842) ve Beyhakî (917).
1 Müzzemmil Sur. 14
9 Hâkim (2/505, 506).
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bn Cerlr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

t^S”
1
ifadesini: “Akc kum” eklinde açklamtr. "iLj Ü-1”2

ifadesini

de: “Çetin bir ekilde yakalamak” eklinde açklamtr.3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: ifadesini: “Akp

giden kum yn” eklinde açklamtr. “'L>'3 ii-1”
5
ifadesini de: “Çetin bir

ekilde yakalamak” eklinde açklamtr.

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi* b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: ‘SLî ij^t”
6

ifadesinin anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: “Kaçamayacak ekilde

sertçe yakalamak, anlamndadr” dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir

mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

“Hayatn reziilii ile ölümün rezillii

Kaçtnlmas mümkün olmayan iki yemektir” dediini iitmez misin?”
7

bte aj iU-Ui 1^4 b\ü Uj; il b

iîljj AJL^aûj ^£Ü» {J

^

»jÎ • • -VjioLA oJLPj

t) ûî^ j=ûi J& aij *0)1 & ÜÜ’j

öj&j r&? ûjki ^ (4* üTjÖI Crf
u JJÎÜ

4“* 4/ ûjîîis* ^ cr; t/

b.i>- Lz»^î ul I yij alSyi l^jlj o^L,oJI 4* jJLJ U IjijîU

»1 ûj i b^ij

1 Müzzemmil Sur. 14
2

Müzzemmil Sur. 16
3 bn Cerir (23/386, 387) ve et-Talîk'de (4/351) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
*

Müzzemmil Sur. 14
5 Müzzemmil Sur. 16
6 Müzzemmil Sur. 16
7

el-tkân ’de (2/95) geçtii üzere Tast.
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"Eer inkar ederseniz, çocuklar ihtiyarlatan günden nasl

korunursunuz? Gök bile onunla yanln O nun sözü yerine

gelir... üphesiz Rabbin, senin ve beraberinde

bulunanlardan bir topluluun gecenin üçte ikisinden biraz

az, yans ve üçte biri kadar vakit içinde kalktn bilir.

Gece ve gündüzü Allah ölçer; sizin bu vakitleri takdir

edemeyeceinizi bildiinden tövbenizi kabul etmitir. Artk,

Kur'ân'dan kolaynza geleni okuyun; Allah, içinizden hasta

olanlan, Allah'n lütfündan nzk aramak üzere yeryüzünde

dolaacak olan kimseleri ve Allah yolunda savaacak
olanlan üphesiz bilir. Kur'ân'dan kolaynza geleni

okuyun; namaz kln; zekat verin. Allah'a güzel ödünç
takdiminde bulunun. Kendiniz için yaptnz iyilii daha
iyi ve daha büyük ecir olarak Allah katnda bulursunuz.

Allah'tan balanma dileyin; Allah elbette balar ve

merhamet eder." (Müzzemmil Sur. 17, s, 20)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "Eer inkar ederseniz, çocuklar ihtiyarlatan günden nasl

korunursunuz?" 1

âyetini açklarken öyle demitir: "Eer inkar ederseniz o

günün dehetinden korunabileceinizi mi zannediyorsunuz? Hayr! Vallahi

Allah’ inkar edip ona kar çkanlar böylesi bir günün dehetinden kendilerini

koruyamayacaklardr!"
2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Eer

inkar ederseniz, çocuklar ihtiyarlatan günden nasl korunursunuz?"
3

âyetini açklarken: “Ne ile korunacaksnz? Klmadnz namazlar ve

tutmadnz oruçla m?" demitir.

Ebû Nuaym'n Hilye
1de bildirdiine göre Hayseme: "...Çocuklar

ihtiyarlatan günden nasl korunursunuz?"
4 buyruunu açklarken öyle

demitir: Kyamet gününde bir münadi: "Cehenneme gidecek olan her bin

1

Müzzemmil Sur. 17
2 Abdurrezzâk (2/325) ve bn Cerîr (23/388).

J Müzzemmil Sur. 17
1
Müzzemmil Sur. 17
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kiiden dokuz yüz doksan dokuzu aynisin" diye seslenir. te bu çan üzerine

çocuklar bir anda ihtiyarlar.

1

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Çocuklar ihtiyarlatan

günden nasl korunursunuz?” 2 buyruunu açklarken öyle demitir

Kyamet gününde Yüce Allah, Âdem'i çarr ve: "Ey Âdem! (Soyundan)

Cehennemin payn gönder" buyurur. Âdem: "Rabbim! Bu konuda bana

örettiinden baka bir b.lgim yok” deyince, Yüce Allah: "Her bin kiider

dokuz yüz doksan dokuz kii olmak üzere Cehennemin payn gönder'

buyurur. Bu ekilde bunlar birbirine bal olarak yüzleri masmavi ve

somurtmu bir ekilde Cehennem ateine doru sürülürler.

Taberânî ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildirin Resülullah («IbIIbImj aleyh

veseiiem): "Eer inkar ederseniz, çocuklar ihtiyarlatan günden nasl

korunursunuz?”

3

âyetini okudu ve öyle buyurdu: "Bu gün kyamet günüdür.

Bu günde Yüce Allah, Âdem'e: «(Soyundan) Cehennemin paym gönder!» diye

seslenecek. Âdem: «Rabbim! Kaçta kaç gidecek?» diye sorunca. Yüce Allah:

«Her bin kiiden dokuz yüz doksan dokuzu Cehennemin paydr» buyuracak.

Bu ekilde de her bin kiiden sadece bir kii kurtulacak." Ancak bu durum

Müslümanlara ar geldi. Resülullah [saiiaiiehu aleyhi n»«m) de onlann bu yöndeki

skntsnn yüzlerine yansdn görünce öyle buyurdu: "Âdem'in soyundan

gelenler pek çoktur. Yecûc ve Mecûc de Âdem'in çocuklanndandr. Onlardan

bir kii ölünce soyundan bin kii gelir. te bunlar ve benzerleri de Cehenneme

kar sizin siperiniz olurlar."*

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Gök bile onunla

yarlr..."
5 buyruunu açklarken: "Kyamet gününün arlndan dolay

yarlp parçalanr" demitir .

6

1 Ebû Nuaym (4/119).
2 Müzzemmil Sur. 17
3

Müzzemmil Sur. 17
4
Taberânî (12034). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (7/130) der ki: "snadnda zayii biri

olan Osman b. Atâ el-Horasânî vardr."
5
Müzzemmil Sur. 18

‘ Talîkv'l-Ta'lîk (4/350) ve Fethu'l-BârTdc (8/675) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "Gök bile onunla yarlr..."

1

buyruunu açklarken: “Kyamet gününün arlndan dolay yanlp

parçalanr" demitir.

Firyâbî, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in krime vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: buyruunu açklarken: “Habe dilinde gök onunla

(Yüce Allah ile) doludur, anlamndadr” demitir.
3

bn Ebî Hâtim'in Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Gök

bile onunla yarlr..."

4

buyruunu açklarken: “Kyamet gününün dehet ve

arlndan dolay yanlp parçalanr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in Avf vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “ Skaii

a,s buyruunu açklarken: “O günün iddetiyle gök yarlp parçalanr,

anlamndadr “demitir.

Tastî'nin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “ ilil»

ifadesinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “Gök, kyamet

gününün korkusuyla çatlayp yanlr, anlamndadr" dedi. Nâfi’: “Araplar öylesi

bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet,

bilirler. airin:

Gece çökmeden onlart (develeri) ekinlere davet eden

Kökleri suya

misin?"
7

foyup topra yarp çkan otlard
"

dediini itmez

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Gök bile

onunla yarlr..."
8 buyruunu açklarken: “Allah’n azametinin arlyla

çatlayp parçalanr" demitir.

1 Müzzemmil Sur. 18

Müzzemmil Sur. 18

bn Cerîr (23/391).

Müzzemmil Sur. 18

Müzzemmil Sur. 18

Müzzemmil Sur. 18

el-tkân'de (2/94) geçtii üzere Tast.

Müzzemmil Sur. 18
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Gök bile

onunla yarlr..."
1 buyruunu açklarken: “O günün deheti ve iddetinden

dolay arlaan gök yarlp parçalanr” demitir. " Jüî 'j*
f>3 dil dij

aîüs Ü3 jdj”
2 buyruunu: "Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz az,

bazen yansndan biraz az, bazen de üçte birinden biraz az bir vakti ibadetle

geçirdiini biliyor"' eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ile

Saîd b. Cübeyr: ül &"3 buyruunu: "Sizin buna güç

yetlremeyecelnlzl bildi” eklinde açklamlardr.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Kur'ân'dan kolaynza geleni okuyun ..."
4 buyruunu açklarken: "Yüce

Allah gece kyamna kalktklan zaman Kur'ân'dan okunacak miktan az

tutmalann söyleyerek yüklerini hafifletti” demitir. "...Sizin bu vakitleri

takdir edemeyeceinizi bildiinden tövbenizi kabul etmitir ..."
5

buyruunu açklarken de öyle demitir: "Yüce Allah önceki âyetlerde dile

getirdii gece ibadetine güçlerinin yetmeyeceini bildii için onlann bu

yöndeki kusurlanndan dolay olan tövbelerini kabul etmitir. Daha sonra da

Yüce Allah müminlerin vasflarn, "...Allah, içinizden hasta olanlar, Allah'n

lütfundan rzk aramak üzere yeryüzünde dolaacak olan kimseleri ve Allah

yolunda savaacak olanlar üphesiz bilir. Kur'ân'dan kolaynza geleni

okuyun; namaz kln; zekat verin. Allah'a güzel ödünç takdiminde

bulunun. Kendiniz için yaptnz iyilii daha iyi ve daha büyük ecir olarak

Allah katnda bulursunuz. Allah'tan balanma dileyin; Allah elbette

balar ve merhamet eder"
6
eklinde bizlere bildirmitir.

Abd b. Humeyd ve bn Nasr, Katâde'den bildirin Yüce Allah bu sûrenin

balarnda gece kyamn Müslümanlara farz klmt. Bundan dolay Hz.

Peygamberim (saiiaiiahu aleyhi «selemi ashâb geceleri ayaklan iinceye kadar namaz

klarlard. Yüce Allah sûrenin bu son ksmn da katnda bir yl boyunca

1 Müzzemmil Sur. 18
2
Müzzemmil Sur. 20

3
Müzzemmil Sur. 20

4
Müzzemmil Sur, 20

5 Müzzemmil Sur. 20
6 Müzzemmil Sur. 20
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tuttuktan sonra Müslümanlarn gece ibadetine yönelik olan yükünü

hafiletme babnda indirmi ve: "...Allah, içinizden hasta olanlar, Allah'n

lütfundan rzk aramak üzere yeryüzünde dolaacak olan kimseleri ve Allah

yolunda savaacak olanlar üphesiz bilir. Kur'ân'dan kolaynza geleni

okuyun..."
1 buyurmutur. Bununla da daha önce bu yönde nazil olan

âyetlerin hükmü neshedilmi oldu. "...Namaz kln; zekat verin .
.." 2

buyruunda ifade edilen namaz ile zekat ise farzdr ve bunlara yönelik gece

kyamnda olduu gibi bir ruhsat yoktur.

3

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildirir: "Ey örtünüp bürünen! Biraz

hariç geceleyin kalk ..."
4
âyetleri nazil olunca Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiiem) ile

Müslümanlar bir yl boyunca gecelerini namazla geçirdiler ki ayaklan

iinceye kadar namaz klarlard. Bir yl sonrasnda da Yüce Allah: "üphesiz

Rabbin, senin ve beraberinde bulunanlardan bir topluluun gecenin üçte

ikisinden biraz az, yars ve üçte biri kadar vakit içinde kalktn bilir. Gece

ve gündüzü Allah ölçer; sizin bu vakitleri takdir edemeyeceinizi

bildiinden tövbenizi kabul etmitir. Artk, Kur'ân’dan kolaynza geleni

okuyun; Allah, içinizden hasta olanlar, Allah'n lütfundan rzk aramak

üzere yeryüzünde dolaacak olan kimseleri ve Allah yolunda savaacak

olanlar üphesiz bilir. Kur'ân'dan kolaynza geleni okuyun. .."
5

âyetini

indirdi. Gece kyamn farz iken nafile yapan Yüce Allah’a hamdolsun, ancak

yine de gece ibadeti terk edilmemelidir.

Abd b. Humeyd, krime'den bildirir: "Ey örtünüp bürünen! Biraz hariç

geceleyin kalk..."
6
âyetleri nazil olunca Müslümanlar bir yl boyunca gece

namazlanna kalktlar. Ayaklan iene kadar namaz kldklar için bu durum

onlara ar gelmeye balamt. Bir yl sonrasnda da sûrenin sonu olan,

"...Artk, Kur'ân'dan kolaynza geleni okuyun ..."
7

âyeti indi ve sûrenin

bandaki âyetlerin hükmünü neshetti.

Müzzemmil Sur. 20

Müzzemmil Sur. 20

Muhammed b. N’asr, Muhtasar Kiyâmi'l-l^yl (sh. 3).

Müzzemmil Sur. 1,

2

Müzzemmil Sur. 20
6 Müzzemmil Sur. 1,

2

7
Müzzemmil Sur. 20
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bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: "...Artk*

Kuriân'dan kolaynza geleni okuyun ...”
1
âyeti konusunda Hz. Peygamber

(sallallahu aleyhi vesellem):
"
YÜZ âyet okuyun" buyurdu.

2

Dârakutnî ve Beyhakî Sünen'de Kays b. Ebî Hâzm'dan bildirir: bn
Abbâs'n arkasnda namaz kldm. bn Abbâs ilk rekatta Fâtihâ Sûresi'nin

yannda Bakara Sûresi'nin ilk âyetini okuduktan sonra rüku'ya gitti. Namaz

bitirdikten sonra da bize dönüp: "Yüce Allah: "...Kuriân'dan kolaynza

geleni okuyun ..."
3
buyuruyor" dedi .

4

Ahmed ve Beyhakî Sünen’de tbû Saîd'den bildirin "Resûlullah (saMahu alevin

veseiiem) namazlanmzda Fatiha Sûresi'nin yannda Kuriân'dan kolaymza

gelecek kadarn okumamz söyledi."
5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin uabu'l-

îman’da bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Ölümün bana Allah yolunda

cihad ederken gelmesinden sonra en fazla bineimin üzerinde Allah’n

lütfundan nzk ararken gelmesini isterim" dedi ve: "...Yeryüzünde gezip

Allah'n lütfunu arayan baka kimseler ve Allah yolunda savaan daha

baka insanlar olacan bilmitir ...'
6
âyetini okudu .

7

bn Merdûye, Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirir: Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi vesBism):

"Bir beldeden baka bir beldeye yiyecek getirip de onu günün fiyatyla satan

kiinin Allah katnda derecesi ehitlerin derecesinde olur" buyurdu ve:

"...Yeryüzünde gezip Allah'n lütfunu arayan baka kimseler ve Allah

yolunda savaan daha baka insanlar olacan bilmitir ...'
8
âyetini okudu .

9

1 Müzzemmil Sur. 20
1

Taberânî (10940). Heysemî, Mecmau z-Zevâidde (7/130) der ki: "snadnda

tanmadm biri olan Abdurrahman b. Tavus vardr. Dier ravileri ise güvenilir

bulunmulardr."
3

Müzzemmil Sur. 20
4
Dârakutnî (1/338, "hasen") ve Beyhakî (2/40, "hasen").

5 Ahmed 17/30 (10998) ve Beyhakî (2/60). Müsned'in muhakkikleri: "snad sahihtir
'

demilerdir.
6 Müzzemmil Sur. 20
7
Beyhakî (1256).

8 Müzzemmil Sur. 20
9
Tahricu’l-Krâfda (4/112) geçtii üzere bn Merdûye. bn Hacer, el-Kâfi'-âfda (sh.

179) hadisin zayfolduunu söylemitir.
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(MEKK BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "M üddessir Sûresi, Mekke'de nazil oldu” demitir.

1

ibn Merdûye, Ibnu’z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

*& «îBjj * fi * j?idl l«fl b

"Ey örtüye bürüneni Kalk da uyar. Rabbini yücelt.

Giydiklerini temiz tut. Kötü eyleri terket. yilii, daha
fazlasn bekleyerek yapma. Rabbin için sabret."

(Müdücasir Sur. 1-7)

Tayâlisî, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî,

Müslim, Tinmizî, bnu'd-Durays, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Merdûye, Ebû

Nuaym Delâil'de ve Beyhakî Delâil’de Yahya b. Ebî Kesîr'den bildirir: Ebû

Seleme b. Abdirrahman’a: "Kur'ân’dan ilk önce hangi sûre indirildi?" diye

sorduumda: "Müddessir Sûresi” karln verdi. "Ama nazil olan ilk sûrenin

Alak Sûresi olduunu söylüyorlar” dediimde u karl verdi: Ben de Câbir

b. Abdillah'a senin sorduunun aynsn sormu ve ayn eyi söylemitim.

Câbir de bana öyle dedi: Sana Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi vsseiim} bize anlattn

anlataym: "Hira maarasnda inzivaya çekildim. nzivam bitince vadinin içine

indim. Orada birileri bana seslendi, Sama baktmda kimseyi görmedim.

Soluma baktmda kimseyi göremedim. Arkama baktmda yine kimseyi

göremedim. Bam yukarya kaldrdmda ise Hra maarasnda bana gelen

melei gördüm. Yer ile gök arasnda bir kürsüye oturmutu. Onu bu ekilde

görünce çok korktum ve hemen eve gelip: «Beni örtün! Beni örtün!» dedim.

1

bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 757) vc Beyhakî, Delâil (7/142-144).
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Sonrasnda bana: «Ey örtüye bürünen! Kalk da uyar. Rabbini yücelt.

Giydiklerini teiniz tut. Kötü eyleri terk et»

1

ayetleri nazil oldu ."
1

Taberânî ve bn Merdûye -zayrf bir senedle- bn Abbâs’tan bildirin Vefîd b

el-Muîre, Kureylilere bir ziyafet verdi. Yeme i bittikten sonra da Hz

Peygamberii (ibIMUu «leyN vw*m) kastederek: "Bu adam hakknda ne

düünüyorsunuz?" diye sordu. Bazlar: "Büyücüdür” deyince, birileri:

"Büyücü deildir1
' karln verdi. Bazlan: "Kahindir” deyince, binleri:

“Kahin deildir” karln verdi. Bazlan: "âirdir” deyince, birileri: "air de

deildir” karln verdi. Sonra bazlan: "Bu getirdii bakalanndan

örendii etkileyici bir büyüdür” deyince Hz. Peygamber (tailitohu layti vsaiami

hakknda bu sfat üzerinde anlatlar. Resûlullah’n (»iaiiahu Bieytu vesaiem) bundan

haberi olunca çok üzüldü ve ban örtüp giysilerine büründü. Bunun üzerine

Yüce Allah: “Ey örtüye bürünen! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Giydiklerini

temiz tut. Kötü eyleri terket. iyilii, daha fazlasn bekleyerek yapma.

Rabbin için sabret
*3

âyetlerini indirdi.
4

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "jSÜ) 1$ O”
5
âyetini: "Sana böylesi

bir görev verildi. Kalk ve bu görevi yerine getiri’ eklinde açklamtr.6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre

brahim en-Nehaî:
-
Ey örtüye bürünen! Kalk da uyar. Rabbini yücelt.

1

Müddessir Sur. 1-5

3

Tayâlisî (1793). Abdurrezzâk (2/327), bn Ebî eybe (14/294, 295), Ahmed 22/192,

194, 368, 23/280, 282, 384 (14287, 14288, 14483, 15033, 15035, 15214), Buhâri (4922-4924,

4954), Müslim (161), Tirmizî (3325), Îbnu'd-Durays (25), bn Cerîr (23/400, 401), ei-

Talîk'de (4/354) geçtii üzere bn Merdûye, Ebû Nuaym (1/215) ve Beyhakî (2/155). bn
Kesir der ki: "Rivayetin bilinen siyak budur. Ancak böylesi bir siyak da vahyin daha

önce inmi olmasn gerektirir. Zira rivayette Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

"Hira maarasnda bana gelen melei gördüm" buyurmaktadr ki bu melek de Cebrail'dir.

Hira'da bu geliinde de ona Alak Sûresi'nin ilk âyetlerini getirmiti. Bu âyetlerden sonra

da vahiy bir süre kesilmi sonrasnda bu rivayette belirtildii gibi melek tekrar gelmitir.

Her iki rivayeti birletirirsek vahyin kesilmesinden sonra ilk nazil olan âyetler

Müddessir Sûresi'nin ilk âyetleri olur."

’ Müddessir Sur. 1-7
4

Taberânî (11250). Heyscmî, Mecmau-Zevâidde (7/131) der ki: "snadnda metrûk

biri olan brahim b. Yezd el-Hûzî vardr."
5

Müddessir Sur. 1

6
Hâkim (2/506, "sahih").
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Giydiklerini temiz tut. Kötü eyleri terket. yilii, daha fazlasn bekleyerek

yapma. Rabbin çin sabret"
1
âyetlerini açklarken öyle demitin "Bu âyetler

nazil olduunda Resûlullah (siHIbMiu aleyhi «esellem) skntdan kadife bir kuma
parçasyla sannmt. Bundan dolay bu örtüyü atmas ve harekete geçip

insanlan uyanmas emredildi. Giydiklerini temiz tutmasndan kast,

günahlardan uzak durmasdr. Terketmesi emredilen kötü eyler de yine

günahlardr. Bir iyilik yapaca zaman bundan bir kazanç veya kar taraftan

karlnda daha büyük bir iyilik beklememesi emredildi. Yapaca iyilii Allah

rzas için yapmas, yapt bu iyiliin de karln Yüce Allah verene kadar

sabretmesi istenildi."*

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine

göre Katâde: "Ey örtüye bürünen!"
3

âyetini açklarken: "Örtüden kast

giysileridir" demitir. "Kalk da uyar"
4

âyetini açklarken: “Rabbinin azabn,

daha önceki topluluklara yaptn, azab ve intikamnn ne kadar iddetli

olacan anlat ve bu konuda insanlan uyar, anlamndadr" demitir.

"Giydiklerini temiz tut"
5

âyetini açklarken öyle demitin "Kendini

günahlardan anndr anlamndadr. Böylesi bir ifade de Araplann ifade

ekillerinden biridir. Zira biri verdii sözü yerine getirmedii zaman onun için:

"Filan kii giysileri pis biri" denirdi. Ancak verdii sözü yerine getirip ifa eden

kii için: "Filan kii giysileri temiz biri" derlerdi." "Kötü eyleri terket"
6
âyetini

açklarken öyle demitin "Kabe’nin yannda saf ve Nâile adnda iki put

vard. Yanlarna gelen mürikler bunlara yüz sürerlerdi. Yüce Allah bu âyetle

Hz. Peygamberim (raiiaiiahu Bieyhi vasaiiem) bu putlardan uzak durmasn emretmitir.”

"yilii, daha fazlasn bekleyerek yapma"7
âyetini açklarken de: "Dünyalk

bir ey bekleyerek veya insanlardan karlk beklentisi içine girerek birilerine

bir ey verme, anlamndadr" demitir.

8

Müddessir Sur. 1-7
1

bnu’l-Münzir, el-Evsat (2/135).
3

Müddessir Sur. 1-7
4
Müddessir Sur. 2

5

Müddessir Sur. 4
6
Müddessir Sur. 5

7

Müddessir Sur. 6
8
Abdurrezzâk (2/327, 328) ve bn Cerîr (23/404, 407, 411. 414).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Rabbini

yücelt. Giydiklerini temiz tut. Kötü eyleri terket
* 1

âyetlerini açklarken

öyle demitir: "Rabbinin büyüklüünü duyur. Nefsini günahlardan temizle

ve eytan ile putlardan uzak dur.”

Ibn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir: Allah Resulü (ufakta aleyhi «niM'e: "Yâ

Resûlallah! Namaza nasl balayalm?” diye sorduumda, Yüce Allah:

"Rabbini yücelt"
2

âyetini indirdi. Bunun üzerine Resûlullah Miiahu aleyhi veteiiem)

namaza tekbîr ile balamamz söyledi.

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Ey örtüye bürünen !"3 âyetini açklarken: "Ey uyuyan kii,

anlamndadr” demitir. "Giydiklerini temiz tut. Kötü eyleri terket. yilii,

daha fazlasn bekleyerek yapma"4
âyetlerini açklarken de öyle demitir:

"Giysilerin helal olmayan bir kazançtan olmasn. Putlardan uzak dur. Kar
taraftan daha büyüünün beklentisi içine girerek bir iyilikte bulunma.”

5

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Giydiklerini temiz tut
*6

âyetini

açklarken öyle demitir: "Giysilerine günah bulatrma, anlamndadr.

Araplarn kullandklan ifadelerdendir ki bu yönde: "Temiz giyimli biri”

derler.”

7

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Giydiklerini temiz tut*
fi

âyetini açklarken: "hanete bulama, hain biri olma, anlamndadr" demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

bnu'l-Enbârî el-Vakfu ve'l-btidâ ’da ve bn Merdûye, krime'den bildirir bn

Abbâs'a, "Giydiklerini temiz tut
"9

âyeti sorulunca u karl verdi: "Giysini

1

Müddessir Sur. 3-5

1
Müddessir Sur. 3

3
Müddessir Sur. 1

4
Müddessir Sur. 4-6

1 bn Cerîr (23/404, 40B, 410. 412).

* Müddessir Sur. 4
7 bn Cerîr (23/406), bnu’l-Münzir, el-Evsat (2/135) ve Hâkim (2/506, "sahih").
8
Müddessir Sur. 4

9
Müddessir Sur. 4
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bir günahn veya bir ihanetin üzerine giyme, anlamndadr. âir aylân b.

Seleme’nîn:

Allah a ha »idolsun ki ne hr günahkârn giysisini giydim

Ne de hir ihanetin üzerine yüzümü peçeledim' dediini iitmez misiniz?”
1

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, Saîd b. Cübeyr’den bildirir: Cahiliye

döneminde hain olan kiiye: “Filan kii giysisi pis olan biridir” derlerdi .

2

ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû

Rezîn: “Giydiklerini temiz tut"
1
âyetini açklarken öyle demitir: “Amellerini

salih ameller kl, anlamndadr. Cahiliye döneminde iyi ilerde bulunan kiiler

hakknda: “Filan kii temiz giyimli biridir” derlerdi .

4

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre

Mücâhid: “Giydiklerini temiz tut"
5

âyetini açklarken: “Amellerini salih

ameller kl, anlamndadr” demitir.

6

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Giydiklerini temiz tut"
7

âyetini açklarken: “Sen bir büyücü veya bir kahin deilsin. Müriklerin bu

yönde dediklerine kulak asma” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid:

“Giydiklerini temiz tut. Kötü eyleri terket. yilii, daha fazlasn bekleyerek

yapma. Rabbin için sabret"
8
âyetlerini açklarken öyle demitir: “Sen bir

büyücü veya bir kahin deilsin. Müriklerin bu yönde dediklerine kulak asma.

Putlardan ve putperestlikten uzak dur. Daha büyük karlk ve mükafatlar

bekleyerek bir iyilikte bulunma. Bu yolda görecein eziyetlere de sabret.”

1 bnCerîr (23/136) ve bnu’l-Münzir, el-Evsat (686).
1
bnu'l-Münzir, el-Evsat (2/136).

J
Müddessir Sur. 4

* bn Ebî eybe (13/417) ve bnu'l-Münzir, el-Evsat (2/136).
4
Müddessir Sur. 4

6
bnu’l-Münzir, el-Evsat (2/136).

7
Müddessir Sur. 4

* Müddessir Sur. 4-7
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre EbÛ Mâlik: "Giydiklerini temiz tut
" 1

âyetini açklarken: "Yüce Allah burada giydikleriyle onun nefsini kastetmitir"

demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Giydiklerini temiz tut
*2

âyetini açklarken: "Bundan kast, üzerine giydii giysiler deildir" demitir.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(- Basl): "Giydiklerini temiz tut
"3

âyetini açklarken: "Ahlakn güzel ve temiz tut, anlamndadr" demitir.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Muhammed b. îrîn: "Giydiklerini temiz

tut
'’4

âyetini açklarken: "Giysilerini su ile ykayp temizle, anlamndadr"

demitir.

5

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Yezîd b. Mersed: "Giydiklerini temiz

tut
*6

âyetini açklarken: “Hz. Peygamberim (saiiaiiahu ateyti «mIIm) üzerine koyunun

döl kesesi atld için giysilerini temizlemesi emredildi" demitir.

Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ibn Mes’ûd,

Resûlullah'a (saHUsfa afeyh reseiiem) bu sûreyi okurken, "Kötü eyleri terket
" 7

âyetini

â lafzyla, Ra harfini esre ile okumutur.

8

Hâkim ve bn Merdûye, Câbriden bildirir: Resûlullah'n (saiaiiahu aiayhi «imim,

"Kötü eyleri terket
"9

âyetini lafzyla, Ra harfini ötreli olarak

okuduunu iittim. Buradaki Rücz ifadesinden kast da putlardr .

10

1

Müddessir Sur. 4
2
Müddessir Sur. 4

3
Müddessir Sur. 4

4
Müddessir Sur. 4

5
bnu’l-Münzir (2/136).

6 Müddessir Sur. 4
7
Müddessir Sur. 5

a
Taberânî (10070) ve Hâkim (2/251, "sahîh"). Nâfi', bn Kesîr, Ebu Bekr, bn âmir,

EbÛ Amr. Hamza, Kisâî ve Halef de bu ekilde okumulardr. Hafs, Ebû Câfer ve Yâkub

ise lafzyla, Ra harfini ötreli okumulardr. (en-Ner, 2/294).

9
Müddessir Sur. 5

“Hâkim (2/251, "sahîh").
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Kötü eyleri terket"
1

âyetini lafzyla. Ra harfini ötreli olarak okur ve: "Buradaki Rücz

ifadesinden kast da putlardr
1

’ derdi.

bnu'l-Münzir, Hammâd'dan bildirir: Ubey’in mushafnda, "yilii, daha

fazlasn bekleyerek yapma"2
âyetini öl ö£ ^S” lafzyla okudum .

3

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre krime: "yilii, daha

fazlasn bekleyerek yapma"
4
âyetini açklarken öyle demitir: "Karlnda

daha fazlasnn sana verilmesini bekleyerek birine bir ey verme,

anlamndadr. Bu âyet Hz. Peygambere (sBiiaiiahu aleyhi vsaiiam) özel nazil olmutur."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "yilii, daha fazlasn

bekleyerek yapma"5
âyetini açklarken öyle demitir: "Karlnda daha

fazlasnn sana verilmesini bekleyerek birine bir ey verme, anlamndadr. Bu

âyet Hz. Peygamberce Mlalahu aiajN ybbbM özel olarak nazil olmutur. Dier

Müslümanlara ise bu konuda bir yasaklama yoktur."

Taberânî ve Beyhakî'nin Sünen 'de bildirdiine göre bn Abbâs: "iyilii,

daha fazlasn bekleyerek yapma"6
âyetini açklarken: "Karlnda daha

fazlasnn sana verilmesinin beklentisi içine girerek birine bir ey verme,

anlamndadr" demitir.

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basl) bu âyeti

lafzyla, Ra harfini cezm ile okumu ve: "Amellerini çok görme,

anlamndadr" demitir.

8

Miiddessir Sur. 5

Müddessir Sur. 6

Abdullah b. Mes'ûd'un da kraati bu ekildedir, ancak âz bir kraattir.

Müddessir Sur. 6

Müddessir Sur. 6

Müddessir Sur. 6

Taberânî (12672) ve Beyhakî (7/51). Heysem!, Mecrnau 'z-Zevâid'de (7/131) der ki:

"snadnda zayf biri olan Atiyye el-Avf vardr."
1 Haan ve bn Ebî Able de bu ekilde okumulardr. âz bir kraattir.
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: " %
l&Llü

”

1

âyetini açklarken: “Hayrl iler yapma konusunda seni 2aata

düürecek ekilde amellerini gözünde çok büyütme” demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: ’j&LLr, âyetini

açklarken: “Onlar çok davet ettim, ancak karlk vermediler, eklinde

düünme ve onlar davete devam et, anlamndadr” demitir. "Rabbin için

sabret
" 3

âyetini açklarken de: “Bu yolda bana gelecekler konusunda sabr

göster, anlamndadr” demitir.

& J» * JÜLJj cJÜJki
4 r * j Â >» 1

*

"O boruya ûfûrûldüü zaman. te o gön zorlu bir göndür.

Kâfirler için hiç kolay deildir." (Müddc«.«r Sur. s o)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs

"O boruya üfürüldüü zaman. te o gün zorlu bir gündür"4 âyetlerim

açklarken: “Sûr’a üfürüldüü gün kafirler için çetin gün olacaktr” demitir .

5

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "O boruya

üfürüldüü zaman"6 âyetini açklarken: “Suda üfürüldüü zaman,

anlamndadr” demitir.

7

Abd b. Humeyd de ikrime, Ebû Mâlik ve Âmilden aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: “Âyette zikredilen

Nâkûfdan kast, Sûrdur ve boru eklindedir” demitir.

bn Ebî eybe, Taberânî ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin "O boruya

üfürüldüü zaman"8 âyeti nazil olduu zaman, Resûlullah (sBiuiahu aleyhi mdim):

“Sûr'a üjurecek olan melek onu azna koymu ve ban eip üflemesi için emir

1

Müddessir Sur. 6
2

Müddessir Sur. 6
1

Müddessir Sur. 7
4
Müddessir Sur. 8, 9

5 bn Cerîr (23/420).
6
Müddessir Sur. 8

1

Abdurrezzâk (2/328).
8
Müddessir Sur. 8
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beklerken ben nasl nimetler içinde rahat edebilirim ?" buyurdu. Ashâb: "Yâ

Resûlallah! Ne dememizi emredersin?" diye sorunca, Allah Resulü (saliaiiahu aleyhi

vesdiem): "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Allah'a tevekkül ettik deyin"

buyurdu .

1

bn Sa'd ve Hâkim, Behz b. Hakîm'den bildirir: "Zürâre b. Evfâ bizlere

namaz kldrrken Müddessir Sûresi'ni okudu. "O boruya üfürüldüü

zaman '' 2
âyetine ulat zaman düüp ruhunu teslim etti. Onu tayanlardan

biri de bendim ."3

Abd b. Humeyd, Katâde’den bildirir: Yüce Allah: "te o gün zorlu bir

gündür"
4
buyurduktan sonra ne kadar meakkatli ve çetin bir gün olduunu

belirterek: "Kâfirler için hiç kolay deildir
"5

buyurdu.

* &ji~ VU iJ ciMrj * ll*-j c-Ü^

* l^ b\s &\ is * Jbjî 61 juL p * û o4;j
j

Ü-* y <* J t , i ^ V y < A / , i ^ ÖV £ * f

* jJî jf Jd jü * joi^ Jdi * 3JÎjp
>‘3~ viÜ J Jüi * j^ilj jjit

fî
* >45 P * fi

jâ V * 3L. U îiljil Uj * *_UL, * jid jjî VlÜ öl
*

VJ jlül ç,Uj»t uL. Uj * >Lp * jldi ÜIJ * Vj

Ijîjt csj I üjÜ *2} v^ü uk* Uj ’zâi

üM 5«jJ «lîji Vj t
:U4 ^îT Slijü otü

'üj âl I3I liU oj3»l£lj ,» öi-M' öjüj öjijjiJlj

1 bn Ebî eybe (10/352), Taberâû (12671) ve Ahmed 5/144, 145 (3008). Ahmed'in

muhakkikleri: "Hasen liayrihi hadistir, bunun da isnad zayftr" demilerdir.
2 Müddessir Sur. 8
3 bn Sa'd (7/150) ve Hâkim (2/506).
4
Müddessir Sur. 9

5
Müddessir Sur. 10
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(Uij Uj ÜJ j-i ilio sil
J*ûj VÜ5

1 ^ UJ >
Tek olarak yarattm, kimseyi bana brak, Kendisine geni

servet verdim, Göz önünde duran oullar (verdim).

Kendisine bir döeyi döedim. Üstelik o (nimetlerimi) daha
da arttrmam umuyor. Asla (ummasn)! çünkü o, bizim

ayetlerimize kar alabildiine inatçdr. Ben onu sarp bir

yokua sardracam! Zira o, düündü tand, ölçtü biçti.

Can çkasca, ne biçim ölçtü biçti! Sonra, can çkasca
tekrar (ölçtü biçti); nasl ölçtü biçtiyse! Sonra bakt. Sonra

kalarn çatt, suratn ast. En sonunda, kibirini yenemeyip

srt çevirdi. «Bu (Kuran) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan

örenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden baka
bir ey deil.» Ben onu sekara (cehenneme) sokacam. Sen

biliyor musun sekar nedir? Hem (bütün bedeni helak eder,

hiçbir ey) brakmaz, hem (eski hale getirip tekrar azap

etmekten) vazgeçmez o. nsann derisini kavurur. Üzerinde

ondokuz (muhafz melek) vardr. Biz cehennemin ilerine

bakmakla ancak melekleri görevlendirmiizdir. Onlarn
saysn da inkarclar için sadece bir imtihan (vesilesi)

yaptk ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye

örensin, iman edenlerin imann arttrsn; hem kendilerine

kitap verilenler hem müminler üpheye dümesinler,

kalplerinde hastalk bulunanlar ve kâfirler de: «Allah bu
misalle ne demek istemitir ki?» desinler. te Allah böylece,

dilediini sapklkta brakr, dilediini doru yola eritirir.

Rabbinin ordularn, kendisinden bakas bilmez. Bu ise,

insanlk için ancak bir öüttür. (Nlüddesair Sur. 1 1 -3 1

)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: 'Tek olarak yarattm

kimseyi bana brak" 1
âyetini açklarken: "Bu kii Velîd b. el-Muîre’dir. Yüce

Allah onu annesinin kamndan tek bana çkard. Çktnda ne mal, ne de

çocuu vard. Sonradan Yüce Allah ona mal, çocuk ve servet ihsan etti"

1 Müddessir Sur. 11
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demitir. "Hayr! Çünkü o, bizim âyetlerimize kar inatçdr"
1

âyetini

açklarken: "Allah'n âyetlerine kar inatla kar çkm ve onlar inkar

etmitir" demitir. "O düündü tand, ölçtü biçti"

2

âyetini açklarken öyle

demitir Bize bildirilene göre Velîd b. el-Muîre: "Bu adamn dedikleri

konusunda ben iyice düündüm. Söyledikleri iir deildir. Zira söylediklerinin

bir tatll, bir cazibesi var. Söyledikleri dier bütün sözlerin üstüne çkarken

onun sözünün üstüne söz söyleyen olmuyor. Söylediklerinin bir büyü

olduunda üphem yok!" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kahrolas nasl

da ölçtü biçti! Tekrar tekrar kahrolasl Ne biçim ölçüp biçti! Sonra bakt,

sonra kalarn çatt, suratn ast"* âyetlerini indirdi.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Beni, yarattm kiiyle ba
baa brak"

4
âyetini açklarken: "Bu kii Velîd b. el-Muîre'dir" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "Tek olarak yaratp kendisine bol bol mal, çevresinde

bulunan oullar verdiim ve nimetleri yaydkça yaydm o kimseyi bana

brak. Sonra da o hrsla daha da artrmam umar. Hayr, umduu gibi

olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize kar inatçdr. Onu sarp bir yokua

sardracam" 5
âyetlerini açklarken öyle demitir: "Âyetler Velîd b. el-

Muîre hakknda nazil oldu. Yüce Allah onu annesinin kamndan tek bana
çkard. Çktnda ne mal, ne de çocuu vard. Yüce Allah ona bin dinarlk bir

mal ihsan etti. Yanndan aynlmayan on tane oul verdi. Kendisine maldan ve

oullardan yana her türlü imkan salad. Ancak yine de mallarn ve

çocuklarn hep az gördü ve bu hrs içinde de öldü. Hayattayken Allah'n

âyetlerine kör bir inatla kar çkard. Kyamet gününde ona çetin ve

meakkatli bir azap vardr.”
6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Ebû Mâlik: “Beni,

yarattm kiiyle ba baa brak"
7

âyetini açklarken: "Bu kii Velîd b. el-

1

Müddessir Sur. 1

6

7
Müddessir Sur. 18

3
Müddessir Sur. 19-22

4
Müddessir Sur. 1

1

s
Müddessir Sur. 11-17

6 bn Cerîr (23/421, 422, 424, 425-427).
7
Müddessir Sur. 1

1
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Muîre'dir” demitir. "Çevresinde bulunan oullar verdim"1
âyetini

açklarken: "Velîd'in on üç tane olu vard” demitir. "Sonra da o hrsla daha

da artrmam umar. Hayr, umduu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim

âyetlerimize kar inatçdr" 2
âyetlerini açklarken de öyle demitir: "Velid

buna ramen daha fazlasn istedi. Ancak Yüce Allah sonrasnda ona ne oul,

ne de mal verdi. Allah’n âyetlerine kar da dümanca hareket ederdi.”

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd t'.

Cübeyr: 'Tek olarak yaratp kendisine bol bol mal, çevresinde bulunan

oullar verdiim ve nimetleri yaydkça yaydm o kimseyi bana brak.

Sonra da o hrsla daha da artrmam umar" 3
âyetlerini açklarken öyle

demitir: “Bu kii Veîîd b. el-Muîre b. Hiâm el-Mahzûmî’dir. Her birinin ailesi

de olan on üç tane olu vard. Ancak "Hayr, umduu gibi olmayacak.

Çünkü o, bizim âyetlerimize kar inatçdr"
4

âyeti nazil olduktan ölene

kadar dünya zevklerinden, mal ve çocuklarndan uzak durdu.

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ona nimetleri yaydkça

yaydm "5
âyetini açklarken: "Yüce Allah ona bin dinarlk bir servet ihsan

etti” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Süfyân: "Ona nimetleri yaydkça

yaydm'6
âyetini açklarken: "Yüce Allah ona bir milyon (dinar) ihsan etti"

demitir.

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Dîneverî'nin el-Mücâlese’de

bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb'a, "Ona nimetleri yaydkça yaydm'7

âyeti sorulunca: "Aylk olarak ona sabit gelir salad” demitir.

8

Müddessir Sur. 13

Müddessir Sur. 15, 16

Müddessir Sur. 1 1-16

Müddessir Sur. 15

Müddessir Sur. 14

Müddessir Sur. 14

Müddessir Sur. 14

bn Cerîr (23/423).
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ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Nu’mân b. Salim: "Ona nimetleri

yaydkça yaydm" 1

âyetini açklarken: "Bundan kast, ona ihsan ettii

arazilerdir" demitir.

Hennâd'n bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî ajL”2
âyetini

açklarken öyle demitir: "Saûd, Cehennemde bir dadr. Cehennemliklerin

bu daa trmanmalan istenir. Çkmak için ellerini koyduklannda ise hemen

erir. Kaldrdklannda eski haline döner."
3

Hâkim ve Beyhakî Delâ/’de krime vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: Velîd

b. el-Muîre, Hz. Peygamber'e (saiiaiiHhu aleyhi veseiBm) geldi. Hz. Peygamber (saiaiiahu tieyh

veseiiem) ona Kuriân okuyunca Velîd yumuar gibi oldu. Ebû Cehil bundan

haberdar olunca yanna geldi ve: "Amcacm! Kavmin sana vermek üzere

mal topladlar. Zira bir eyler alabilmek için Muhammed'in yanna gitmisin"

dedi. Velîd: "Ama Kureyliler de bilir ki içlerinde en fazla mala sahip olanlan

benim!" karln verdi. Ebû Cehil: "Muhammed hakknda öyle bir ey de ki

kavmin bu sözden senin onu kabul etmediini ve onu sevmediini anlasnlar"

deyince, Velîd öyle karlk verdi: "Onun hakknda ne diyeyim ki? Vallahi

içinizde recez olsun kaside olsun, cinlerle ilgili yazlanlar olsun iirden en çok

anlayan benim. Vallahi Muhammed'in sözleri böylesi eylere hiç benzemiyor.

Onun söyledii sözlerin bir tatll bir cazibesi var. Üst taraf meyve veren, alt

taraf yamur gibi bereketli olan sözler söylüyor. Söyledikleri dier bütün

sözlerin üstüne çkarken onun sözünün üstüne söz söyleyen olmuyor ve

dier tüm sözleri yerle bir ediyor." Ebû Cehil: "Ama böyle dersen kavmin

senden bunu kabul etmez" deyince, Velîd: "O zaman brak biraz düüneyim"

karln verdi. Sonra Velîd düünüp tand ve: "Bu, bakasndan örendii

bir büyüdür" dedi. Bunun üzerine: "Beni, yarattm kiiyle ba baa

brak..."
4
âyetleri nazil oldu.

5

Müddessir Sur. 14

Müddessir Sur. 17

Hemâd (281).

Müddessir Sur. 11

Hâkim (2/506, 507) ve Beyhakî (2/198, 199).
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Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebû Nuaym Delâil'de krime’den

aynsn mürsel olarak bildirir .

1

Ebû Nuaym Delâil'de bn Abbâs’tan bildirir: Velîd b. el-Muîre, Kureylileri

toplad ve Hz. Peygamberi Maiiahu aleyhi reseiM kastederek: "Bu adam hakknda

ne diyorsunuz?" diye sordu. Bazlar airdir, bazlan kahindir deyince, Velîd:

"Ben airlerin tarzn biliyorum. O bir air deildir. Kahinlerin de sözlerini

biliyorum. O kahin de deildir” karln verdi. Kureyliler "Peki sen ne

diyorsun?” dediklerinde Velîd düünüp tanmaya balad. Yüce Allah bunu:

"Kahrolas nasl da ölçtü biçtil Tekrar tekrar kahrolas! Ne biçim ölçüp biçti!

Sonra bakt, sonra kalarn çatt, suratn ast. Sonra arkasn döndü ve

büyüklük taslayp: «Bu, ancak nakledilegelen bir sihirdir» dedi"
2
eklinde

ifade etmitir.

bn Cerîr ve bn Merdûye, ibn Abbâs'tan bildirin Velîd b. el-Muîre, Ebû

Bekriin yanna girdi ve ona Kuriân'dan baz eyler sorup dinledi. Ebû Bekriin

yanndan çkp da Kureylilerin yanna gittii zaman: "bn Ebî Kebe

(Muhammed) ne tuhaf eyler söylüyor. Vallahi söyledikleri ne iir, ne sihir ne

de bir delinin hezeyanlandr. Söyledikleri Allah’n kelamndan baka deildir"

dedi. Kureyliler onun bu sözlerini duyunca kendi aralannda toplanp:

"Vallahi Velîd bizim dinden çkarsa tüm Kureyliler bizim dinden döner”

dediler. Ebû Cehil onlan duyunca: "Sizin için ben onunla ilgilenirim" dedi.

Sonrasnda Vefîd’in evine gitti ve ona: "Kavminin yardm olarak sana vermek

üzere mal (para) topladn biliyor musun?" diye sordu. Velîd: "Niye,

hepsinden daha fazla mal ve çocua sahip deil miyim?" deyince, Ebû Cehil:

"Ama erzak almak için Ebû Kuhafa’nn olunun (Ebû Bekriin) yanna gittiini

söylüyorlar" karln verdi. Bunun üzerine Velîd: "Kabilem böyle mi

düünüyor! Vallahi bundan sonra ne Ebû Kuhâfa'nn olunun (Ebû Bekriin)

ne Ömer’in ne de bn Ebî Kebe'nin (Muhammed'in) yanna yaklaacam!

Onu söyledikleri de örenilen bir sihirden baka bir ey deildir" dedi. Bu

konuda da Yüce Allah: "Kahrolas nasl da ölçtü biçti! Tekrar tekrar

kahrolas! Ne biçim ölçüp biçti! Sonra bakt, sonra kalarn çatt, suratn

ast. Sonra arkasn döndü ve büyüklük taslayp: «Bu, ancak nakledilegelen

bir sihirdir. Bu, insan sözünden baka bir ey deildir» dedi. Ben onu

1

Abdurrezzâk (2/328), bn Cerîr (23/429) ve Ebû Nuaym (186).
2
Müddessir Sur. 19-24
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sekar'a sokacam. Sen biliyor musun sekar nedir? 0, ne geri brakr ne de

azabdan vazgeçer"
1
âyetlerini indirdi.

2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Ibn Abbâs: "iLifr”
1
ifadesini:

“nkar eden” eklinde açklamtr.

4

Ahmed, Hennâd b. es-Serî Zühd'de, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Ebi'd-

Dünya Sifatu'n-Nâfda, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-Ba's’da Ebû Saîd el-Hudrfden

bildirdiine göre Hz. Peygamber [saMiu bIoW naiinn) öyle buyurmutur: “Saûcf

Cehennemde bir dadr. Kafir ancak yetmi ylda tepesine çkar sonra oradan

aaya yuvarlanr. Bu durumu da sonsuza kadar devam eder."*

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünya,

bnu’l-Münzir, Taberânî, ibn Merdûye ve Beyhakî baka bir kanalla Ebû Saîd

el-Hudrî'den bildirin “Saûd
7 Cehennemde bir kayadr. Cehennemlikler ellerini

üzerine koyduklannda erir, çektiklerinde tekrar eski haline döner. Bundan

kurtuluun yolu da "Köle azat etmek veya açlk gününde yemek

yedirmektir"
8
âyetlerinde belirtildii gibidir.

9

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: “Söûd

10

, Cehennemde bir

kayadr ve kafir yüz üstü üzerinde süründürülür" demitir.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: ai®jL”
u

âyetini

açklarken: “Saûd, Cehennem ateinde bir dadr” demitir.

1 Müddessir Sur. 19-28
2 bn Cerîr (23/429, 430).
3
Müddessir Sur. 16

4 bn Cerîr (23/425).
s
Müddessir Sur. 17

6 Ahmed 18/240 (11712), Tirmizî (2576, 3326), bn Ebi'd-Dünya (28), bn Cerîr

(23/427), bn Hibbân (7467), Hâkim (2/507, "sahîh") ve Beyhakî (513, 537). Zayii hadistir

(Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizî, 473, 657).
7
Müddessir Sur. 17

8
Beled Sur. 13, 14

9 Abdurrezzâk (2/331), bn Ebi'd-Dünya (30), Taberânî, el-Evsat (5573), Tahrîcu'l-

Keâfda (4/120) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî, el-Bas (539).
10
Müddessir Sur. 17

11
Müddessir Sur. 17
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): âyetini

açklarken: “Saûd, Cehennemde bir dadr” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: i£*)Li
”

2

âyetini

açklarken: "Saûd, Cehennemde kaygan bir kayadr ve Cehennemliklerin bu

daa trmanmalar istenir” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: âyetini:

"Çetin bir azap” eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre

Katâde: ">^ J»^”
4
âyetini: "Kalann çatp somurttu” eklinde açklamtr .

5

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Ebû Rezîn: "Bu,

ancak nakledilegelen bir sihirdir...”
6

âyetini açklarken: “Bakalarndan

örendii bir sihir eklidir, anlamndadr” demitir.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Ben onu sekar'a

sokacam " 7
âyetini açklarken: "Sekar

,

Cehennemin en alt tabakasdr ki

burada zakkum aaçlan çkar” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münzriin bildirdiine göre Mücâhid: "O ne

brakr ne de terkeder
"8

âyetini açklarken: “Ne tamamen öldürür, ne de sa
brakr” demitir.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "O ne brakr, ne de

terkeder
"'9

âyetini açklarken öyle demitir: “çine ald zaman onlardan

geriye bir ey brakmaz. Kendilerine yeniden bir beden verilince de kendi

hallerine terk etmez, önceden olduu gibi yine azaba balar.”

1

Müddessir Sur. 17
3

Müddessir Sur. 17
3

Müddessir Sur. 17
4
Müddessir Sur. 22

5
Abdurrezzâk (27330).

6
Müddessir Sur. 24

7
Müddessir Sur. 26

a
Müddessir Sur. 28

9
Müddessir Sur. 28
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bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk: "O ne brakr, ne de terkeder"
1

âyetini açklarken: "Kiiyi yer bitirir. Kendisine yeni bir beden verilince de onu

terk etmez ve gelip yine üzerine çöker" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Büreyde: "O ne brakr, ne de terkeder"

2

âyetini açklarken: "Kiinin etini kemiini, sinirlerini ve beynini yer de bu

haliyle bile onu rahat brakmaz" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: “jîd)

âyetini: "Derileri yakp kavurur” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: J li-p"
4

âyetini: "Derileri yakp kavurur” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Derileri kavurur"
5
âyetini

açklarken: "Kiinin derisini yalad m onu yakar. Rengi deiip gece

karanlndan daha siyah olur” demitir.

bn Ebî eybe ve Hennâd'n bildirdiine göre Ebû Rezîn: "Derileri

kavurur"
6

âyetini açklarken: "Kiinin derisini yalad zaman onu gece

karanlndan daha siyah yapar" demitir.

7

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'în bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini: "Yakar, kavurur" eklinde açklamtr.9

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's’da Berâ'dan bildirin

Yahudilerden bir grup Resûlullah'n (atoiBhu aleyhi «seiinm) ashabndan bir adama

Cehennem bekçilerini sorduklarnda, adam: "Allah ve Resulü bilir" karln

1

Müddessir Sur. 28
2
Müddessir Sur. 28

3
Müddessir Sur. 29

4

Müddessir Sur. 29
s
Müddessir Sur. 29

6
Müddessir Sur. 29

7 bn Ebî eybe (13/153) ve Hennâd (305).
8
Müddessir Sur. 29

9
el-tkâride (2/50) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. bn Ebî Hâtim bunu: "Deitirir"

lafzyla zikreder.
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verdi. Daha sonra bu adam Hz. Peygambere (uUaiUu derü «seUem) gelip olanlan

anlatnca, "Üzerinde on dokuz (bekçi) vardr" 1
âyeti nazil oldu .

2

Tirmizî ve bn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Yahudilerden bazlar

Resûlullah'n (ssüllaiu aleyhi »eseiiam) ashabndan binlerine: “Peygamberiniz

Cehennem bekçilerinin saysn biliyor mu?" diye sorunca, ashâb:

"Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiM sormadan bilemeyiz" dediler. Hz. Peygamber'e

(ssiieiihu aleyhi vesBiiem) gelip: "Cehennem bekçilerin says kaçtr?" diye sorunca da

eliyle bir defasnda on, bir defasnda da dokuz saysn göstererek on dokuz

olduunu ifade etti .

3

bn Ebî Hatim, Siiddî’den bildirin "Üzerinde on dokuz (bekçi) vardr"

4

âyeti nazil olduunda Kurey'ten Ebu'l-Euddeyn adnda biri: "Ey Kureyliler!

Bu on dokuz kii sizi korkutmasn. Zira sa kolumla on, sol kolumla da dokuz

kiiyi sizden uzaklatnnm" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Cehennemin

bekçilerini yalnz meleklerden klmzdr. Saylarn bildirmekle de, ancak

inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgi

edinmesini ve inananlarn da imanlarnn artmasn saladk..."s âyetini

indirdi.

bn Cerîr ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Ebû Cehil, "Üzerinde on

dokuz (bekçi) vardr"
6

âyetini duyunca, Kureylilere: "Anneleriniz sizsiz

kalsn emi! Duyduuma göre bn Ebî Kebe (Muhammed) Cehennem

bekçilerinin on dokuz tane olduunu söylüyormu. Oysa bu kadar

kalabalksnz. Sizden her on kii Cehennem bekçilerinden bir kiiyi yere

çalamaz m?" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah, Hz. Peygamberim (saüeiihu aiaytu

vaseiiam) Mekke vadisinde Ebû Cehil’in kolundan tutup ona: "Bu azap sana

lâyktr, lâyk! Evet, lâyktr sana, lâyk!"7 demesini vahyetti .

1

1

Müddessir Sur. 30
1 bn Kesir, Tefsîr'd.o (8/293) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhakî (509). bn Kesir

der ki: "bn Ebî Hâtim'in yannda bu ekilde Berâ'dan naklen gelmitir. Ancak rivayetin

mehur olan Câbir b. Abdillah'tan gelenidir."
3
Tirmizî (3327). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 658).

4
Müddessir Sur. 30

s
Müddessir Sur. 31

6
Müddessir Sur. 30

7 Kyamet Sur. 34, 35
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Üzerinde on

dokuz (bekçi) vardr"2
âyetini açklarken öyle demitir: Bize bildirilene göre

Ebû Cehil bu âyet nazil olduunda, Kureylilere: "Ey Kureyliler! Sizler bu

kadar kalabalk iken her on kiiniz Cehennem bekçilerinden birini yenemez

mi?” dedi .

3

bnu'l-Mübârek, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî

el-Ba's 'da Ezrak b. Kays vastasyla Temîm oullarndan bir adamdan bildirir:

Ebu’l-Avvâm’n yanndayken bize "Üzerinde on dokuz vardr"

4

âyetini okudu

ve: "Bu konuda ne düünüyorsunuz? Size göre bu say on dokuz melek mi

yoksa on dokuz bin mi?” diye sordu. Ben: "On dokuz melek” dediimde,

bana: "Bunu nereden biliyorsun?” diye sordu. "Çünkü Yüce Allah:

"...Saylarn bildirmekle de, ancak inkar edenlerin denenmesini ve

kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgi edinmesini ve inananlarn da

imanlarnn artmasn saladk.. .” s
buyurur” karln verdiimde, Ebu’l-

Avvâm öyle dedi: "Doru söyledin. Bunlar on dokuz melektir. Bu meleklerin

her birinin elinde demirden ucu çatall bir sopa bulunur. Melek elindeki

sopay bir sallamada yetmi bin kiiyi havaya uçurur. Bu meleklerden her

birinin iki omuz arasnda uu kadarik bir mesafe vardr.”
6

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Üzerinde

on dokuz vardr"
7

âyetini açklarken öyle demitir. "Bunlarn saylan, inkar

edenler için bir fitne vesilesi klnmtr. Zira müriklerden Ebu’l-Euddeyn el-

Cumahî: "Bunlar yanma yaklaacak olsalar onlan Cehennemden aa
atanm” demiti.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Saylarn bildirmekle

de, ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin

kesin bilgi edinmesini ve inananlarn da imanlarnn artmasn saladk..."
8

buyruunu açklarken öyle demitir: Ebu’l-Euddeyn: "Cehennemin bu

1 bn Cerir (23/436).
2

Müddessir Sur. 30
* bn Cerir (23/436).
4
Müddessir Sur. 30

s Müddessir Sur. 31
6
bnu'l-Mubârek (Zeoaidu Nuaym, 340), bn Ebî eybe (13/173, 174) ve Beyhakî (511).

7

Müddessir Sur. 30
8

Müddessir Sur. 31
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bekçilerini bana brakn! Ben sizin için onlarla baa çkarm” dedi. Bize

bildirilene göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) Cehennem bekçilerini

anlatrken öyle buyurmutur:
"
Gözleri imek gibi çakar, azlar sr

boynuzunu andrr. Saçlarn yerde sürürler. Tüm cinler ile insanlar kadar

güçleri vardr. Bu meleklerden biri koca bir topluluu dnüne katp bir dan
tepesine kadar sürer. Onlar dadan aaya atein içine yuvarladktan sonra

da da üzerlerine atar.

"

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Saylarn bildirmekle

de, ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin

kesin bilgi edinmesini ve inananlarn da imanlarnn artmasn saladk..." 2

buyruunu açklarken öyle demitir: “Bu saynn verilmesiyle kendilerine

kitap verilenler, yani Ehl-i kitâb'dan olanlar kesin bilgi edinirler, zira onlarn da

kitaplarnda bu konuda on dokuz says geçmektedir. Bu ekilde iman

edenler kendi kitaplannda da geçtii için imanlar daha da artar."

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katide: "...Saylarn

bildirmekle de, ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap

verilenlerin kesin bilgi edinmesini ve inananlarn da imanlarnn artmasn

saladk..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir: “Kendilerine kitap

verilenlerden kast Ehl-i Kitâb’dr. Cehennemin bekçilerinin saysna yönelik

Kuriân'da verilen bu bilgi kendi kitaplannda da ayn ekilde geçtii için bu

konuda kesin bir kanaat sahibi olmalar salanmtr."3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Saylarn bildirmekle

de, ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin

kesin bilgi edinmesini ve inananlarn da imanlarnn artmasn saladk..."
4

buyruunu açklarken: “Ehl-î Kitâb'dan olanlar kendi kitaplannda da

Cehennemin bekçilerinin saysnn Kuriân'da verildii gibi geçtiini

göreceklerdir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Saylann

bildirmekle def ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap

1

Müddessir Sur. 31
1

Müddessir Sur. 31
3
Abdurrezzâk (2/329).

*
Müddessir Sur. 31
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verilenlerin kesin bilgi edinmesini ve inananlarn da imanlarnn artmasn

saladk..."
1 buyruunu açklarken: "Kur’ân verdii bu say ile daha önce

nazil olan kitaplar da tasdik etmitir. Zira Tevrat ve ncil'de de Cehennem

bekçilerinin saylan on dokuz olarak geçer” demitir. "...Kalblerinde hastalk

bulunanlar ..."
2 buyruunu açklarken de: "Bunlar kaplerinde nifak

tayanlardr” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "...Rabbinin

ordularm kendisinden bakas bilmez ..."
3 buyruunu açklarken: "O kadar

çokturlar ki saylarn Allah’tan baka kimse bilemez” demitir.

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’den bunun aynsn bildirir.

Beyhakî el-Esjnâ ' ve's-Sifât’öa ibn Cüreyc vastasyla bir adamdan

bildirdiine göre Urve b. ez-Zübeyr, Abdullah b. Amr b. el-Âs’a: "En büyük ve

kalabalk mahlukat hangisidir?” diye sorunca, Abdullah: “Meleklerdir” dedi.

Urve: “Melekler neyden yaratld?” diye sorunca da Abdullah u karl
verdi: “Kollarn ve gösün nurundan yaratt. Kollan uzatp: «iki bine iki bin

olun!» dedi.” Ravi der ki: "bn Cüreyc’e: “iki bine iki bin ne demek?” diye

sorulunca: “Saylamayacak kadar çok, demek” karln verdi .

4

Taberânî M. el-Evsat'ta ve Ebu'-eyh, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirin Hz.

Peygamber (soiBiiahu aie»hi «eseiien) srâ gecesini anlatrken:
"
Cebrail'le birlikte dünya

semasna çktmzda smail adnda bir melekle karlatk. smail denilen bu

melek dünya semasndan sorumluydu ve önünde yetmi bin melek

bulunuyordu. Bu meleklerden her birinin emrinde de yüz bin melek vard"

buyurdu ve: "...Rabbinin ordularn kendisinden bakas bilmez. .."s âyetini

okudu .

6

1

Müddessir Sur. 31
2
Müddessir Sur. 31

3

Müddessir Sur. 31
4
Beyhakî (744). Beyhakî der ki: "Abdullah b. Amrida mevkûf bir rivayettir. Ravisi

ismi verilmeysen biri olduu için de munkatTdr."
5
Müddessir Sur. 31

4
Taberânî (7097) ve Ebu'-eyh (404). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (1/60, 81) der ki:

"Isnâdnda çok zayf biri olan Ebû Hârun (Umâra b. Cüveyn) vardr."
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bu, insanlar için bir

uyardr..."
1 buyruunu açklarken: “Kendisine kar uyanlan ey

Cehennemdir” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Katâde’den bunun aynsn bildirir.

JJJ ijjii * J3\ m *M ty h

“Dönüp gitmekte olan geceye ve aarmakta olan sabaha

andolsun ki o, büyük musibetlerden biridir. nsanlk için

uyarcdr, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen

kimseler için." (Müdcicasir Sur. 33-37)

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre bn Abbâs, "Dönüp gitmekte olan geceye andolsun ki
"2

âyetini: fy jJJlj” lafzyla okumutur.
3

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bnu’z-Zübeyr,

"Dönüp gitmekte olan geceye andolsun ki
"4

âyetini: 'ij jj]i5
” lafzyla

okumutur.

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Dönüp

gitmekte olan geceye andolsun ki
" 5

âyetini: “_£> \l\ JJJI3" lafzyla okumutur.

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî), "Dönüp gitmekte olan geceye andolsun ki"
6
âyetini: "jii ‘i)” lafzyla

lafzyla okumutur.

1

Müddessir Sur. 31
2
Müddessir Sur. 33

3 bn Kesir, Ebû Amr, Ebû Bekr, bn Âmir, Kisâî ve Ebû Câfer de bu ekilde

okumulardr. Nâfi', Hafs, Hamza ve Yâkub ise "..il »f lafzyla okumulardr. (en-Ner,

2/294).
4
Müddessir Sur. 33

5
Müddessir Sur. 33

* Müddessir Sur. 33
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Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir, Hârun’dan bildirin Ubey ile bn Mes’ûd’un

kraatinde, "Dönüp gitmekte olan geceye andolsun ki"
1

âyeti: "jât I3|”

eklindedir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti "jjil lafzyla

okumu ve: "Karanl basmakta olan geceye” eklinde açklamtr.

Müsedded Müsned’de, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim,

Mücâhid’den bildirir: bn Abbâs'a bj JJJIj” ifadesini sorduumda bana

herhangi bir cevap vermedi. Gecenin sonu gelip de sabah ezan

okunduunda bana öyle seslendi: "Ey Mücâhid! "yi bj jjji3
” ifadesinin vakti

ite budur.”

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre

Katâde: “'JJ.1 î>| âyetini: "Sabah aydnlandnda” eklinde

açklamtr. "O, büyük musibetlerden biridir"
4

âyetini açklarken: "Bu

musibetten kast Cehennemdir” demitir.
5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "O, büyük musibetlerden

biridir"
6
âyetini açklarken: "Bu musibetten kast Cehennemdir” demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû

Rezîn: "O, büyük musibetlerden biridir. nsanlk çin uyarcdr" 7
âyetini

açklarken: "Bu musibetten kast Cehennemdir” demitir.

ibn Ebi’d-Dünya Zemmu’l-Emel’âe Huzeyfe'den bildirir: Her sabah ve her

akam bir münadi: "Ey insanlar! Göç vakti! Göç vakti!” diye seslenir. Bunun da

tasdiki "O, büyük musibetlerden biridir. nsanlk için uyarcdr, sizden ileri

1

Müddessir Sur. 33
3

el-Metâlibu'l-Âliye’de (4170) geçtii üzere Müsedded.
3 Müddessir Sur. 34
4
Müddessir Sur. 35

' Abdurrezzâk (2)330).
6
Müddessir Sur. 35

7
Müddessir Sur. 35
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gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için
"1

âyetleridir. Burada ileri

gitmek ile geri kalmakta bahsedilen ey ölümdür .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sizden ileri gitmek ya da geri

kalmak isteyen kimseler için uyarcdr"

3

âyetini açklarken: “steyen Yüce

Allah'a itaat eder, dileyen de bu itaatten geri durur, anlamndadr" demitir/

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Sizden ileri gitmek ya da

geri kalmak isteyen kimseler için uyarcdr" 5
âyetini açklarken: “Yüce

Allah'a itaat edenler ile Allah'a isyan içinde kalmak isteyenlere bir uyarcdr,

anlamndadr" demitir.

tJUv^ V} -Jkj

"Herkes kazandna karlk bir rehindir. Ancak sadakiler

hariç." (Müddeasir Sur. 38, 39)

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "Herkes kazandna karlk bir

rehindir
"6

âyetini açklarken: “Herkes kendi amelinden sorumlu tutulacaktr"

demitir .

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Herkes kazandna karlk

bir rehindir. Ancak sadakiler hariç
"8 buyruunu açklarken: "Yüce Allah sa

taraftakiler (=Ashâbu'l-Yemîn) hariç bütün insanlar amellerinden sorumlu

tuttu" demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Herkes kazandna karlk bir

1 Müddessir Sur. 35-37
2 bn Ebi'd-Dünya, Ksaru'l-Emel (135).
3
Müddessir Sur. 37

4 bn Cerîr (23/447).
s

Müddessir Sur. 37
6 Müddessir Sur. 38
7 bn Cerîr (23/447, 448).
8

Müddessir Sur. 38, 39
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rehindir. Ancak sadakiler hariç"
1 buyruunu açklarken: “Sadakiler

(rAshâbu'l-Yemîn) hesaba çekilmezler” demitir.

2

bnuM-MünzVin bildirdiine göre Ibn Abbâs: “Ancak sadakiler hariç"
1

âyetini açklarken: “Sadakilerden (=Ashâbu'l-Yemîn) kast, Müslümanlardr”

demitir.

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn

Cerîr, bnu’J-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib: "Ancak sadakiler hariç"
4

âyetini açklarken: “Sadakilerden

(=AshâbuTYemîn) kast, Müslümanlann küçük çocuklardr” demitir .

5

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn

Ömer "Ancak sadakiler hariç"
6

âyetini açklarken: “Sadakilerden

(=Ashâbu’l-Yemîn) kast, Müslümanlann küçük çocuklardr” demitir .

7

^ ijlî * ^ U + £
çj* j liSj Jl

^
hLi vil» j -k {jA vlL

J^LI pU
"Onlar cennetler içinde sorarlar. Günahkârlann durumunu.
«Sizi sekar'a sokan nedir?» diye. Onlar öyle derler: «Biz

namaz klanlardan deildik. Yoksulu doyurmazdk.
Dalanlarla birlikte dalyorduk. Ceza gününü de

yalanlyorduk. Sonunda bize yakn (ölüm) geldi.» Artk
efaatçilerin efaati onlara fayda vermez."

(MüJJesr Sur. 40-48)

1

Miiddessir Sur. 38, 39
2 bn Cerîr (23/448).
1

Miiddessir Sur. 39
4
Müddessir Sur. 39

5
Abdurrezzâk (2/270, 329, 330), Ibn Ebî eybe (13/285), Ibn Cerîr (23/450) ve Hâkim

(2/507, "sahih").
6
Müddessir Sur. 39

7

fbn Ebî eybe (13/325).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâldinde, bn

Ebî Dâvud Mesâhiföe, bnu'l-Enbârî Mesühifâe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim, Amr b. Dînâridan bildirin Abdullah b. ez-Zübeyriin Müddessir

Sûresi’nin 40, 41 ve 42. âyetlerini: ">l. j 03^^. ou* d

(=Onlar Cennette günahkârlar hakknda sorular sorarlar ve onlara: “Ey filan!

Sizleri sekaria sokan nedir?" derler)" eklinde okuduunu iittim. Yine

Lakît'in bana bildirdiine göre Ibnu'z-Zübeyr: "Ömer b. el-Hattâb'n bu

âyetleri bu ekilde okuduunu iittim" demitir.

1

Ebû Ubeyd Fadâil’de ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Mes’ûd,

Müddessir Sûresi'nin 42. âyetini: “yL, j çSZL* L> jiâSÜl l*!L" (=Ey kafirler! Sizleri

sekaria sokan nedir?)" eklinde okumutur. 3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre

Katâde: "Dalanlarla birlikte dalyorduk"
3
âyetini açklarken: “Nerede haktan

sapan birini görsek biz de onunla birlikte sapardk, anlamndadr” demitir.

"Artk efaatçilerin efaati onlara fayda vermez”
4
âyetini açklarken de öyle

demitir. Bilin ki Yüce Allah kyamet gününde müminleri birbirlerine efaatçi

klar. Bize bildirilene göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vEsellem):
"Kyamet gününde

Yüce Allah ümmetimden bir kiinin efaati ile Temim oullarndan daha

kalabalk bir topluluu Cennete sokar" buyurmutur. (Haan bunu rivayet

ederken, Temîm oullan yerine "...Rabîa ve Mudar kabilelerinden daha

kalabalk bir topluluu Cennete sokar" demitir.) Yine bizlere, ehit olan

kiinin akrabalanndan yetmi kiiye efaatçi olaca anlatlrd.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonunda bize yakn geldi
"6

âyetini açklarken: "Yakîn'den kast ölümdür" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Sâlim: "Sonunda bize yakîn geldi
"7

âyetini açklarken: "Yakîn’den kast ölümdür" demitir.

1

Abdurrezzâk (2/331) ve bn Ebî Dâvud (sh. 52).
3 Ebû Ubeyd (sh. 187).
3

Müddessir Sur. 45
4
Müddessir Sur. 48

5
Abdurrezzâk (2/330, 331).

6 Müddessir Sur. 47
7 Müddessir Sur. 47
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Artk

efaatçilerin efaati onlara fayda vermez" 1
âyetini açklarken: "Bazlan

onlara efaatçi olsa da bu efaat onlara bir fayda vermez" demitir.

bn Merdûye'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (leiiaiihu aiayhi

veseiierr) öyle buyurmutur: "efaatimle Cehennemde bulunan tüm iman

sahipleri oradan çkarlar. Sadece, «Sizi sekaria sokan nedir?» diye (sorulunca)

onlar öyle derler: "Biz namaz klanlardan deildik. Yoksulu doyurmazdk.

Dalanlarla birlikte dalyorduk. Ceza gününü de yalanlyorduk. Sonunda

bize yakln (ölüm) geldi»
2
âyetlerinde zikredilenler çkmaz. Ziru Yüce Alluh

onlar hakknda: «Artk efaatçilerin efaati onlara fayda vermez»

3

buyurur.
"t

bn Merdûye, Abdurrahman b. Meymûn'den bildirin Ka'b(u'l-ahbâr) bir

gün Ömer b. el-Hattâb'n yanna girdi. Hz.Ömer: "Kyamet gününde

Muhammed’in (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) efaatinin kimlere kadar ulaacandan

bahset" deyince, Ka’b u karl verdi: "Yüce Allah, Kur'ân'da bunu size

bildiriyor. Zira: "Sizi sekar'a sokan nedir?" diye (sorulunca) onlar öyle

derler: "Biz namaz klanlardan deildik. Yoksulu doyurmazdk. Dalanlarla

birlikte dalyorduk. Ceza gününü de yalanlyorduk. Sonunda bize yakn

(ölüm) geldi"
5
buyurmutur. Resûlullah (jaiiniiahu aiaytu vEssUem) böylesi bir günde

herkese efaat eder. Geriye hiç namaz klmayanlar, hiç yoksul doyurmayanlar

ve hiçbir peygambere inanmayanlar kalr ki geriye bunlar kald zaman

efaate nail olmayan hiçbir hayr sahibi kalmam demektir."

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssllsllaiuj aleyhi vesellem)

öyle buyurmutur:
"Kyamet gününde Cehennemde en hafifazab çekenlerden

birine Yüce Allah: «Dünya dolusu gümü ve altnn olsa buradan kurtulmak

için feda eder miydin?» diye sorar. Kii: «Öyle bir imkanm olsa kesinlikle

yapardm» deyince, Yüce Allah: «Yalan söylüyorsun! Zira bundan daha kolay

ve hafif olann senden isterken yapmyordun. Sana dilediini vermem için

benden istemeni, seni balamam için benden balanma dilemeni, icabet

1

Müddessir Sur. 48
J

Müddessir Sur. 42-47
3
Müddessir Sur. 48

4
Ebû Hanife (Hârezmî, Câmiu'i-Mesânîd, 1/166) ve Ukaylî (2/314-316).

5
Müddessir Sur. 42-47
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etmem için bana dua etmeni isterdim de yapmazdn. Gece veya gündüz olsun

benden çekinip korktuun, benden bir eyler istediin ve cezamdan sakndn
bir ann bile olmad» buyurur. Ondan aada olanlarn da hepsi ondan daha

kötüdür. Sonra bu kiiye: «Sizi sekar'a sokan nedir?»
1
diye sorulunca: «Biz

namaz klanlardan deildik. Yoksulu doyurmazdk. Dalanlarla birlikte

dalyorduk. Ceza gününü de yalanlyorduk. Sonunda bize yakn (ölüm)

geldi»

2

der. Yüce Allah da: «Artk efaatçilerin efaati onlara fayda vermez»5

buyurur.
"4

bn Merdûye, Yezîd b. Suheyb’den bildirir Talk b. Habîb ile birlikte

Mekke'deydik ve her ikimiz de Hariciler gibi düünüyorduk. Câbir b.

Abdillah'n efaati kabul ettiine dair açklamalar olduunu duyduumuzda

yanna geldik ve: “efaat konusunda baz eyler söylediin bize ulat. Ancak

Yüce Allah, Kitâb'nda senin söylediinin aksini söylüyor” dedik. Câbir

yüzümüze öyle bir baktktan sonra: “Siz Irak ahalisinden misiniz?” diye

sordu. “Evet!” dediimizde tebessüm etti ve: “Yüce Allah'n Kitab'nn

neresinde söylediimin aksini buluyorsunuz?” diye sordu. öyle dedim:

“Yüce Allah: "Ey Rabbimiz! Dorusu sen, kimi cehenneme koyarsan, artk

onu rüsvay etmisindir. Zalimlerin hiç yardmclar yoktur"
5
buyurur. Baka

bir yerde: "Ateten çkmak isterler, ama ondan çkabilecek deillerdir.

Onlara sürekli bir azap vardr"6 buyurur. Baka bir yerde de: "...Oradan her

çkmak istediklerinde geri çevrilirler..."
7
buyurur. Bu ve benzeri âyetler

senin efaat konusundaki görüüne muhaliftir.” Câbir: “Allah'n Kitab'n ben

mi daha iyi bilirim, yoksa siz mi?” diye sorunca, biz: “Tabi ki sen bizden daha

iyi bilirsin” karln verdik.

Bunun üzerine Câbir öyle dedi: “Vallahi Resûlullah (saliaiiahu aleyhi vesellem)

zamannda hem bu âyetlerin, hem de efaatin olaca konusundaki âyetlerin

nazil olmasna ahit oldum. Bu âyetlerin açklamasn da bizzat Resûlullah’tan

(sallallahu aleyhi vasellem) ittim. YÜCe Allah'n Ktâb'inda Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi

1

Müddessir Sur. 42
2

Müddessir Sur. 43-47
3

Müddessir Sur. 48
* bn Kesir, Tefsî/de (3/99) geçtii üzere îbn Merdûye.
5

Âl-i mrân Sur. 192
6
Mâide Sur. 37

7
Secde Sur. 20



Âyet: 40-48 95

vesdiefn) efatine yönelik âyetler mevcuttur. Mesela Müddessir Sûresi’nde Yüce

Allah: "Sizi sekar'a sokan nedir?" diye (sorulunca) onlar öyle derler: "Biz

namaz klanlardan deildik. Yoksulu doyurmazdk. Dalanlarla birlikte

dalyorduk. Ceza gününü de yalanlyorduk. Sonunda bize yakîn (ölüm)

geldi. Artk efaatçilerin efaati onlara fayda vermez"
1
buyurur. Burada

efaatin Allah’a irk komayanlar için olduunu görmüyor musunuz?

Resûlullah'n {saiiaiiafcu aleyhi »e ssiem) bu konuda öyle buyurduunu iittim: "Yüce

Allah kimseden yardm almadan ve kimseye danmadan mahlukatm yaratt.

Daha sonra bunlarn içinden dilediini merhametiyle Cennete koyarken

dilediini de Cehenneme koydu. Bir süre sonra Yüce Allah bunlarn içinden

muvahhid olanlara (irk komayanlara) acd ve tarafndan bir melei bir su ve

nur ile gönderdi. Bu melek Cehenneme girdi ve elindeki bu su ile nuru içerde

bulunanlarn üzerine serpti. Su ile nur sadece Allah'n diledii kiilere isabet

etti ki bunlar da dünyada Allah'a hiçbir eyi ortak komadan ölenlerdendir.

Melek bu kiileri Cehennemden çkarp Cennetin önüne koydu. Sonra Rabbinin

yanna dönünce Yüce Allah ona yine su ile nur verdi. Melek bunlar alp bir

daha Cehenneme girdi ve elindeki bu su ile nuru içerde bulunanlarn üzerine

serpti. Su ile nur sadece Allah’n diledii kiilere isabet etti ki bunlar da

dünyada Allah'a hiçbir eyi ortak komadan ölenlerdendir. Melek bunlar da

Cehennemden çkarp Cennetin önüne koydu. Daha sonrasnda Yüce Allah

efaat hakk olanlara izin verdi. Bunlar da Cehennemden çkarlanlara efaatte

bulundular. Bu ekilde de Yüce Allah rahmeti ve efaatçilerin efaati ile onlar

Cennetine koydu."
2

Beyhakî el-Ba's’da bn Mes’ûd'dan bildirir: Yüce Allah iman sahibi

kimselerden bazlarn Cehennemde cezalandrr. Ancak daha sonra

Muhammed’in (salMMu alayn vBSBiiem) efaatiyle onlar dan çkanr. Bu efaat sonras

Cehennemde, "Sizi sekar'a sokan nedir?" diye (sorulunca) onlar öyle

derler "Biz namaz klanlardan deildik. Yoksulu doyurmazdk. Dalanlarla

birlikte dalyorduk. Ceza gününü de yalanlyorduk. Sonunda bize yalan

(ölüm) geldi"
3
âyetlerinde zikredilenler dnda kimseler kalmaz. Zira Yüce

1 Müddessir Sur. 42-48
2
Tahriri Mâîde Sûresi'nin 37. âyetinin tefisirinde yapld.

1
Müddessir Sur. 42-47
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Allah bunlar hakknda: "Artk efaatçilerin efaati onlara fayda vermez" 1

buyurur.

2

Vt Csre O* U
"Böyle iken onlara ne oluyor da, öütten yüz çeviriyorlar?

Aslandan ürkerek kaçan yabani merkeplere benzerler."

(Müddcanir Sur. 49-5 1)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Böyle ken

onlara ne oluyor da, öütten yüz çeviriyorlar?"
3

âyetini açklarken: "Bu

öütten kast, Kur'ân'dr” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, "Kaçan yaban eekleri gibi
" 4

âyetini: "o^iLLL lafzyla okumutur.

5

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ile Ebû

Recâ, "Kaçan yaban eekleri gibi
"6

âyetini: ^ lafzyla, Fe

harfini fetha ile okumulardr.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Hâkim'in

bildirdiine göre Ebû Mûsa el-E'arî, "S£ll ^ l#"7
âyetini: "Avclardan

kaçan" eklinde açklamtr .

8

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kasvere

ifadesi, okla avlanan avclar anlamna gelir" demitir.

1
Müddessir Sur. 48

2
Beyhak (86).

3
Müddessir Sur. 49

4
Müddessir Sur. 50

s bn Kesir, Ebû Amr, Hamza, Kisâî, Yâkub ve Halef de bu ekilde okumulardr.

Nâif, bn Âmir ve Ebû Cafer ise "lyiiLi" lafzyla, Fe harfini fetha ile okumulardr, (en-

Ner, 2/294).
6
Müddessir Sur. 50

’

Müddessir Sur. 51
8
Felhu'l-Bârfde (8/676) geçtii üzere Saîd b. Mansûr ile bn Ebî Hatim ve Hâkim

(2/508, "sahîh").
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Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebû

Hamza’dan bildirin bn Abbâs’a: “Kasvere ifadesi, aslan anlamna gelmiyor

mu?” diye sorduumda: "Araplarn hiçbir lehçesinde kasvere ifadesinin aslan

anlamnda kullanldn duymadm ve bilmiyorum. Bu ifadenin anlam, insan

topluluudur” dedi.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: 4 i—

-

. » • « • * +» > •

Öjy+S

buyruunu: "Avclardan kaçan yabani eekler gibidirler” eklinde

açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: ^ c#”3
âyetini:

"Avclardan kaçan” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: ^ c#"4
âyetini:

"Avclarn oklarndan kaçan” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik:
“
Kasvere

,

oklarla avlanan

avclardr” demitir.

Hatîb Tân/'de Atâ b. Ebî Rebâh'tan bunun aynsn bildirir.
5

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Kasvere

ifadesi oklar anlamndadr” demitir.

6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "e&la âyetini:

"Avclarn alanndan, iplerinden kaçan” eklinde açklamtr.

Süfyân b. Uyeyne Tefîîr'de, Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre bn Abbâs: Mâ£lS ,>?
^>»"

8
âyetini: "nsanlann seslerinden kaçan”

eklinde açklamtr.9

1

Fethu'l-BârTde (8/676) geçtii üzere Saîd b. Mansûr.
7

Müddessir Sur. 50, 51
3
Müddessir Sur. 51

4
Müddessir Sur. 51

5
Hatîb (9/186).

6 Abdurrezzâk (2/332).
7
Müddessir Sur. 51

* Müddessir Sur. 51
9
Fethu'l-BârTde (8/676) geçtii üzere Süfyân b. Uyeyne ve Abdurrezzâk (2/332).
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "o£i5 c#” 1
âyetini

açklarken: “Kasvere ifadesi, Habe dilinde aslan anlamndadr. Araplar ise

bunun yerine Esed kelimesini kullanrlar" demitir.

Abd b. Humeyd, Bezzâr, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû

Hureyre: ^ c£s"
2
âyetini: "Aslandan kaçan" eklinde açklamtr. 3

V j; -k * s>iü jii âl^y js j
illi l)Î 'VJ l>Jj5Jü Uj * oJO .'ui^ W ijSJ ijj * ây^j\

«Jfidl Jiij üijfâl Jil >
"Hatta onlardan her bir kii, kendisine açlm sabiteler

verilmesini istiyor. Hayr! Aslnda onlar âhiretten

korkmuyorlar. Asla! Dorusu o bir öüttür! Dileyen ondan
öüt alr. Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öüt

alamazlar. Saknlmaya layk olan da O'dur, mafiret sahibi

dC O'dUr.' (Müddessir Sur. 52-56)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Süddî vastasyla Ebû Sâlih’ten

bildirir: Kureyliler: "Eer Muhammed gerçekten doruyu söylüyorsa o

zaman sabah uyandmzda yastklarmzn altnda Cehennem azabndan

yana güvende olduumuza dair yazl bir kat bulalm" deyince, "Hatta

onlardan her bir kii, kendisine açlm sahifeler verilmesini istiyor"
4
âyeti

nazil oldu.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hatta

onlardan her bir kii, kendisine açlm sahifeler verilmesini istiyor"
5
âyetini

açklarken öyle demitir: "Kureyliler sabahladklarnda her birinin bann
ucunda, içinde: "Âlemlerin Rabbinden filann olu filana" eklinde yaz

bulunan bir kadn olmasn istediler."

1

Müddessir Sur. 51
2

Müddessir Sur. 51
3

Talîku't-Ta'lîk'de (4/352) geçtii üzere Abd b. Humeyd, Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 2277)

ve bn Cerîr (23/459, 460).
4
Müddessir Sur. 52

5
Müddessir Sur. 52
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Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Hatta

onlardan her bir kii, kendisineaçlm sahifeler verilmesini istiyor"
1
âyetini

açklarken öyle demitir: ‘'nsanlardan bazlar Muhammed’eCsBiaiBhuBBvfifflSBiiBm):

"Sana tâbi olmamz istiyorsan Allah katndan bize sana tâbi olmamz

emreden özel bir kat getir" demilerdi." "Hayr! Aslnda onlar âhiretten

korkmuyorlar"
2
âyetini açklarken: "Onlar bozulmaya ve dünyaya kaplmaya

sevkeden ey de âhiretten korkmamalan ve öylesi bir güne inanmamalandr"

demitir. "Asla! Dorusu o bir öüttür!"
3
âyetini açklarken: "Bundan kast

Kuriân'dr” demitir. "...Saknmaya layk olan da O'dur, mafiret sahibi de

O'dur"
4 buyruunu açklarken de: "Rabbimiz, yasaklad eylerden

sakmlmaya layktr ve kullanntn birçok günahn da balamaya ehildir"

demitir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrt): "Hayr! Aslnda onlar

âhiretten korkmuyorlar"
5

âyetini açklarken: "Kafirlerin aslnda içlerinde

bulunan ifa eden de bu âyet oldu" demitir.

6

Ahmed, Dârimî, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Cerlr,

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Adiy, Hâkim ve bn Merdûye, Enes'ten

bildirir Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiiem): .Saknlmaya layk olan da O'dur,

mafiret sahibi de O'dur"
7
âyetini okudu ve buyurdu ki: "Rabbiniz öyle

buyurur: «Saknlmaya ve benimle birlikte baka ilahlarn ortak koulmamasma

layk olan benim! Kim benden saknr ve baka ilahlar bana ortak komazsa onu

balamaya da ehil olan benim.»"
3

bn Merdûye, Abdullah b. Dinar'dan bildirir: Ebû Hureyre, bn Ömer ve bn

Abbâs'n öyle dediklerini iittim: Resûlullah'a Miaiiahu aieyti veseüetn):

Müddessir Sur. 52
5

Müddessir Sur. 53
3

Müddessir Sur. 54
*
Müddessir Sur. 56

5

Müddessir Sur. 53
6 bn Ebî eybe (1 4/33).
7

Müddessir Sur 56
8 Ahmed 19/430, 21/178 (12442, 13549), Dârimî (2/302, 303), Tirmizî (3328), Nesâî, 5.

el-Kübrâ (11630), bn Mâce (4299), bn Kesir, TV/siVde (8/299) geçtii üzere Bezzâr, Ebû

Ya'lâ (3317), bn Kesîr, Tejsir'de (8/299) geçtii tizere bn Ebî Hatim, bn Adiy (3/1288) ve

Hâkim (2/508, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen bn Mâce, 936).
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'...Saknlmaya layk olan da O'dur, mafiret sahibi de O'dur"

1

âyeti

sorulunca öyle karlk verdi: "Yüce Allah burada söyle buyurur:

«Saknlmaya ve bam ortak koulmamasm layk olan benim ! Kim benden

saknr ve baka ilahlar bana ortak komazsa irk komas dndaki bütün

günahlarn balamaya da ehil olan benim.»"
1

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’öe Hasan(- Basrî)’den bildirir: Resûlullah

(saiiaiMu aieyti «sdiem) öyle buyurdu: "Yüce Allah: «Ben dünyada iken günahlarn

örtüp gizli tuttuum kulumu âhirette bunlar aça çkarp rezil etmeyecek

kadar büyük ve yüceyim» buyurur." Resûlullah (diildu sisyii ««diin) yine öyle

buyurdu: "Yüce Allah: «Kulumun bana açlan ellerini bo bir ekilde geri

döndürmekten haya ederim» buyurdu. Melekler: «lahmz! Ama bu kul buna

layk deildir!» dediklerinde, Yüce Allah: «Ama ben, benden saknlmaya ve

kullarm balamaya laym! iz de ahit olun ki onu baladm» karln
verir." Resûlullah (uiUdu deyt. meibm) yine öyle buyurdu: "Yüce Allah yine öyle

buyurur: «ömrünü benim yolumda tüketen kulumu ve ümmetimi Cehennem

ateinde cezalandrmaktan haya ederim.»"
3

1

Müddessir Sur. 56
1
Tahncu'I-Keâfdz (4/122) geçtii üzere bn Merdûye.

3 Hakîm et-Tirmizî (2/34).



KIYAMET SERES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâil’de bildirdiine

göre bn Abbâs: “Kyamet Sûresi, Mekke'de nazil oldu” demitir. Baka bir

lafzda: “Lâ uksimu biyemi'l-kiyâme Sûresi, Mekke'de nazil oldu” eklinde

geçer.

1

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyn “Kyâmet Sûresi,

Mekke'de nazil oldu” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Katâde'den bildirir: Bize bildirilene göre

Ömer b. el-Hattâb: “Kyamet günü hakknda bir eyler sorup örenmek

isteyen kii bu sûreyi okusun” demitir.

$ ^M^ *

ötjyi AjJ Jj 6Î^ ^ iiikp £*4^
o »

* r

jaJLI j.û\ (jjj IS^i iliJl ^jj jt-J

jjj 'î/ ^ST jaÜI Jjii £*4~j

>b u* j^>; öuJ>ik * pi^i\ Jjp J
"Kyamet gününe yemin ederim. Ve nefsi levvâmeye yemin
ederim. nsan, kemiklerini bir araya toplayamayacamz
m sanyor? Evet, onun parmak uçlarn bile düzenlemeye
gücümüz yeter. Fakat insan önündekini yalanlamak ister.

«Kyamet günü ne zamanm?» diye sorar. Gözün kamat,
Ay'n tutulduu, Güne ve Ay bir araya getirildii zaman,

ite o gün insan: «Kaç nereye?» diyecektir. Hayr,

snacak yer yoktur. O gün varp durulacak yer, sadece

Rabbînin huzurudur. O gün insana, ileri götürdüü ve geri

brakt ne varsa bildirilir." (Kyamet Sur. 1-13)

1 bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî (7/142-144).
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bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Satd b. Cibeyn !J
” 1

buyruunu: “Yemin ederim!" eklinde açklamtr .

2

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Hâkim, Saîd b. Cübeyriden bildirir, ibn Abbâs’a:

"Kyamet gününe yemin ederim"
3

âyetini sorduumda: “Rabbin,

yarattklarndan diledii ey üzerine yemin ederi' dedi. "Ve nefsi levvâmeye

yemin ederim"4
âyetini sorduumda: "Knanm olan nefse yemin ederim,

anlamndadr" dedi, "insan, kemiklerini bir araya toplayamayacamz m
sanyor? Evet, onun parmak uçlarn bile düzenlemeye gücümüz yeter

" 5

âyetlerini sorduumda da: "Yüce Allah dilerse onlarn parmaklann deve ve

atn ayaklan gibi çift veya tek trnakl da yapabilir" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katide: "Kyamet gününe

yemin ederim" 7
âyetini açklarken: "Yüce Allah yarattklanndan diledii ey

üzerine yemin eder” demitir, "âii$L jJ&b y$"
8
âyetini açklarken de:

“Nefsi levvâme, günahkar olan nefis anlamndadr. Yüce Allah burada böylesi

bir nefse yemin etmemitir" demitir.

9

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Ve nefsi levvâmeye yemin ederim"10 âyetini açklarken: "Nefsi levvâme'den

kast, knanm olan nefistir" demitir .

11

Abd b. Humeyd ve bnuTMünzriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ve nefsi

levvâmeye yemin ederim
" 12

âyetini açklarken: "yi olsun kötü olsun yapt
her eyde kendini knayan ve: "öyle yapsaydn, böyle yapsaydn" diyen

nefistir" demitir.

1 Kyâmet Sur. 1

2 bn Cerîr (23/466).
3 Kyâmet Sur. 1

4

Kyâmet Sur. 2
s Kyâmet Sur. 3, 4
5 bn Cerîr (23/467, 469) ve Hâkim (2/508, 509).
7 Kyâmet Sur. 1

8 Kyâmet Sur. 2

* bn Cerîr (23/470).
10 Kyâmet Sur. 2
11 bn Cerîr (23/470).
‘ 2 Kyamet Sur. 2
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bnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ve nefsi levvâmeye yemin

ederim'1
âyetini açklarken: “Nefsi levvâme’den kast, geçmi için piman

olan ve bu konuda kendini knayan nefistir
1 ' demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Mücâhid: "Ve nefsi

levvâmeye yemin ederim'2
âyetini açklarken: “Nefsi levvâme'den kast,

geçmi için piman olan ve bu konuda kendini knayan nefistir" demitir.
3

Abd b. Humeyd ve bn Ebi'd-Dünya'nn Muhâsebetu'n-Neft’de bildirdiine

göre Hasan(- Basrî): "Ve nefsi levvâmeye yemin ederim*
4
âyetini açklarken

öyle demitin “Mümin her zaman için: «Bu sözü niye söyledim! Bunu neden

yedim! Bunu neden düündüm!» eklinde kendi nefsini hesaba çekip

sorgular. Günahkâra gelince ise yaayp gider de hiçbir zaman nefsini hesaba

çekip onu knamaz."

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre bn Abbâs: 'Evet, onun parmak

uçlarn bile düzenlemeye gücümüz yeter
"5

âyetini açklarken: “Dilersek

onun parmaklann birletirir tek parça yapanz” demitir.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Evet, onun parmak uçlarn bile düzenlemeye gücümüz yeter
"6

âyetini açklarken: “Dilersek onun parmaklarn birletirir devenin aya gibi

tek parça yapanz” demitir.
7

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Evet, onun parmak uçlarn

bile düzenlemeye gücümüz yeter'
8
âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce

Allah dilese onlarn parmaklann birletirip deve aya veya at toyna gibi

yapard. Ancak ey insanolu! Yüce Allah onlan güzel ve düzgün bir ekle

koyup yaratmtr."

1 Kyamet Sur. 2
2 Kyamet Sur. 2
3 bn Cerîr (23/470).
* Kyamet Sur. 2
5 Kyamet Sur. 4
6 Kyamet Sur. 4
7
Abdurrezzâk (2/333).

* Kyamet Sur. 4
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Abd b. Humeyd ve bn CerîrMn bildirdiine göre Mücâhid: "Evet, onun

parmak uçlarn bile düzenlemeye gücümüz yeter
" 1

âyetini açklarken:

“Yüce Allah dilerse insann ayaklann deve aya gibi yapar. Bu ekilde de

insan onlarla hiçbir i yapamaz" demitir.

2

Abd b. Humeyd ve bn CerVin bildirdiine göre krime: "Evet onun

parmak uçlarn bile düzenlemeye gücümüz yeter
"3

âyetini açklarken:

“Yüce Allah dilerse insann ayaklann deve aya gibi yapar. Bu ekilde de

insan onlardan gerei gibi faydalanamaz" demitir.
4

ibn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Evet, onun

parmak uçlann bile düzenlemeye gücümüz yeter
"5

âyetini açklarken:

“Yüce Allah dilerse insann el ve ayaklann deve aya gibi yapmaya kadirdir"

demitir .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basl), "Evet,

onun parmak uçlarn bile düzenlemeye gücümüz yeter
"7

âyetini okudu ve

öyle dedi: "Yüce Allah insann yiyeceini temiz klmak istedii içindir ki onun

ellerini trnakl veya toynakl hayvanlar gibi yapmamtr. Ona ihsan ettii

elleriyle yemeini yer, kötü eylerden saknr. Hayvanlar ise bunlan azyla

yerine getirir."

ibn Çerimin bildirdiine göre bn Abbâs: "Fakat insan önündekini

yalanlamak ister
"8

âyetini açklarken: "Burnunun dorultusunda komak,

kafasnn dikine gitmek ister" demitir.

9

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Fakat insan

önündekini yalanlamak ister
"1

âyetini açklarken: “Bundan kast, hesap

gününü yalanlayan kafirdir" demitir .

2

1 Kyâmet Sur. 4
2 bn Cerir (23/472).
1 Kyamet Sur. 4
4 bn Cerir (23/472).
5 Kyamet Sur. 4
s bn Cerir (23/473).
7 Kyamet Sur. 4
8 Kyamet Sur. 5
* bn Cerir (23/475).
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ibn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Fakat insan önündekini

yalanlamak ister
*3

âyetini açklarken öyle demitir: "nsan günah olan bir

durum karsnda «Önce yapaym sonra tövbe ederim» der, anlamndadr."
4

ibn Ebi'd-Dünya Zemmu'l-Emel'öe ve Beyhakî’nin uabu'l-îman’öa

bildirdiine göre bn Abbâs: "Fakat insan önündekini yalanlamak ister
"5

âyetini açklarken: "Günah olan eyleri hemen iler de tövbeyi erteler,

anlamndadr1
' demitir.6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Fakat insan

önündekini yalanlamak ister
" 7

âyetini açklarken: "Burnunun dorultusunda

komak, kafasnn dikine gitmek ister" demitir.
8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Fakat

insan önündekini yalanlamak ister
"9

âyetini açklarken: "Allah'a isyan olan

bir ite srarla yürür gider" demitir.
10

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Fakat insan önündekini yalanlamak ister
"11

âyetini açklarken: "Yüce

Allah’n koruduklan hariç, insan nefsinin devaml olarak günahlara doru

meylettiini görürsün" demitir. "Kyamet günü ne zamanm, diye sorar
"12

âyetini açklarken: "Kyamet ne zaman kopacak, diye sorar" demitir.
13

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve

Beyhakî'nin uabu'l-îman ’da bildirdiine göre bn Abbâs: "Fakat nsan

önündekini yalanlamak ister
* 14

âyetini açklarken: "leride tövbe ederim

I Kyamet Sur. 5
3 bn Cerîr (23/477) ve Fethu'l-BârTde (8/681) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
3 Kyamet Sur. 5
4 bn Cerîr (23/475).
5 Kyamet Sur. 5
6 bn Ebi'd-Dünya (205) ve Beyhakî (10673).
7 Kyamet Sur. 5
4 bn Cerîr (23/475).
9 Kyamet Sur. 5
10 bn Cerîr (23/475, 476).
II Kyamet Sur. 5
12 Kyamet Sur. 6
13 bn Cerîr (23/475, 476).
14 Kyâmet Sur. 5
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diyerek tövbesini hep erteler" demitir. "Kyamet günü ne zamanm, diye

sorar
"1

âyetini açklarken de öyle demitin "Kyamet ne zaman kopacak,

diye sorar. Yüce Allah da buna cevaben: "Gözün kamat, Ay'n tutulduu,

Güne ve Ay bir araya getirildii zaman. .."
2 buyurmutur .

3

bn Cerîr’in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Göz kamat zaman"4
âyetim

açklarken: "Ölüm geldii zaman, anlamndadr" demitir .

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "Göz kamat zaman"

6

âyetini açklarken: "Gözler dehe:

içinde dikilip kald zaman, anlamndadr" demitir. "Ay tutulduu zaman"'

âyetini açklarken de: "Ay'n söndüü zaman, anlamndadr" demitir.

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Göz kamat zaman"9
âyetini açklarken: "Ölüm annda gözün dehet

içinde dikilip kalmasdr" demitir. "Ayn tutulduu, Güne ve Ay bir araya

getirildii zaman " 10
âyetlerini açklarken de: "Kyamet gününde Ay'nnn

gittii, Güne ile Ay dürüldüü zaman, anlamndadr" demitir.

11

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Güne ve Ay bir araya

getirildii zaman"12
âyetini açklarken: "Kyamet gününde Güne ile Ay

dürüldüü zaman, anlamndadr" demitir.

bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ b. Yesâr: "Güne ve Ay

bir araya getirildii zaman"13 âyetini açklarken öyle demitin "Kyamet

1 Kyamet Sur. 6
2 Kyamet Sur. 7-9
3

et-TalîKde (4/355) geçtii üzere Firyâbî, bn Cerir (23/477, 478), Hâkim (2/509,

"sahîh") ve Beyhakî (7232).

* Kyamet Sur. 7
5 bn Cerir (23/480).
5 Kyâmet Sur. 7
7 Kyamet Sur. 8

* Abdurrezzâk (2/333) ve bn Cerîr (23/480).
9 Kyâmet Sur. 7
10 Kyâmet Sur. 8,

9

“ bn Cerîr (23/480, 482).
u Kyâmet Sur. 9
11 Kyâmet Sur. 9
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gününde Güne ile Ay bir araya getirilip denize atlrlar. Bu ekilde deniz Yüce

Allah'n büyük ateine dönüür.” 1

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Abdullah b. Hâlid'den

bildirin “Kaç nereye?"
2 buyruunu ibn Abbâs: “^il ^1

” lafzyla, Fe harfini

esre ile okumutur. Yahya b. Vessâb ise "yLü ^1” lafzyla, Fe harfini fetha ile

okumutur.

Abd b. Humeyd, ibn Ebi'd-Dünya el-Ehvâl'ûe, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

ibn Ebî Hâtim'in deiik kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs: “jji tf
”3

buyruunu: “Kaçacaklan ne bir kale, ne de bir snaklar olur” eklinde

açklamtr. Baka bir lafzda: “Böylesi bir eyden kaç yoktur” eklindedir.

Baka bir lafzda da: “Kaçp snacaklan bir da bulamazlar” eklindedir.

4

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “535 y
” 5

ifadesinin

anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: “Vezer ifadesi, snak anlamndadr”

dedi. Nâf': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs

u karl verdi: “Evet, bilirler. Amr b. Külsûm’un:

"Ömrüne yemin olsun ki ne ferah hir mekan vardr

Ömrüne yemin olsun ki ne de snacak hir yeri" dediini iitmez misin?”
6

Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünya el-Ehvâl’de, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre bn Mes’ûd: “üj y
”

7

buyruunu açklarken: “Kaçp

snacaklan bir kale bulamazlar” demitir.

9

Abd b. Humeyd de Saîd b. Cübeyr, Atiyye ve Ebû Klâbe'den aynsn

bildirir.

1 bn Cerîr (23/482).
1 Kyamet Sur. 9
1 Kyamet Sur. 11
4 bn Cerîr (23/484).

* Kyamet Sur. 11

* Mesâilu Nâfi' (43).

7 Kyamet Sur. 11

’ Fethu'l-BSri'de (8/681) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basri): “333 1J”
1 buyruunu

açklarken öyle demitir; "Araplar tehlike annda daa doru kaçp oraya

snn anlamnda: «Vezer! Vezer!» diye barrlard.”2

Abd b. Humeyd ve Ibn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid:
“
33i tf”

3

buyruunu açklarken; “Kaçacaklan ne bir snak, ne de bir da vardr,

anlamndadr” demitir.
4

Abd b. Humeyd ve jbn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Klâbe: “333 iT
5

buyruunu açklarken: "Kaçacaklan ne bir maara, ne de bir snak vardr,

anlamndadr” demitir.
6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "333 tf"

7

buyruunu

açklarken: “Onlan koruyacak birda bulamazlar, anlamndadr” demitir.

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: “333 Ü"fl buyruunu açklarken:

“Vezer, Himyer dilinde da anlamndadr” demitir.
9

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mutarrif: "333 âl”
10

buyruunu açklarken: “Vezer, da anlamndadr” demitir.
11

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: “333 îJ”
12

buyruunu açklarken: "Öylesi bir günde ne bir da ne bir snak, ne bir

*

barnak ne de kaçacak bir yer bulunur” demitir. "jSilÂl eiî3 Jj”
u

âyetini:

"O gün, sonunda varlacak yer Rabbinin huzuru olur” eklinde açklamtr.

1 Kyamet Sur. 11
I bn Cerîr (23/485, 486).
5 Kyâmet Sur. 11
4 bn Cerîr (23/486).
s Kyamet Su. 11
5 bn Cerîr (23/486).
7 Kyâmet Sur. 11

* Kyâmet Sur. 11

* bn Cerîr (23/487).
10 Kyamet Sur. 11
II bn Cerîr (23/485).
11 Kyâmet Sur. 11
13 Kyâmet Sur. 12
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"O gün insana, ileri götürdüü ve geri brakt ne varsa bildirilir*
1
âyetini

açklarken de: "O günü insana Allah'a itaat konusunda ne yapt ve Allah'n

haklanndan neleri heba ettii bildirilir" demitir .

2

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve Ibn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid ile

brâhim: . "O gün insana, ileri götürdüü ve geri brakt ne varsa

bildirilir"
3

âyetini açklarken: "lk amelleri ile son amelleri kendilerine

bildirilir" demitir.

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ikrime: “O gün insana, leri

götürdüü ve geri brakt ne varsa bildirilir"
5
âyetini açklarken: "ledii

günahlar, yapt kötülükler, hatalar ile yapmad iyi eyler kendisine

bildirilir" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine

göre bn Mes’ud: "O gün insana, ileri götürdüü ve geri brakt ne varsa

bildirilir"* âyetini açklarken: "Hayattayken yapt ameller ile öldükten sonra

iyi olsun kötü olsun geride kalanlara brakt sünneti (gelenei) kendisine

bildirilir" demitir.

7

bnu'l-Münzlr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: “O gün

insana, ileri götürdüü ve geri brakt ne varsa bildirilir"
8

âyetini

açklarken; "Hayatta iken yaptklan ile öldükten sonra insanlar için sünnet

(gelenek) olarak brakt eyler kendisine bildirilir" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Salih: "O gün insana, ileri

götürdüü ve geri brakt ne varsa bildirilir"
9
âyetini açklarken: “Hayatta

iken yapt iyi iler ile ölümünden sonra örettii bir ilim veya verilmesini

istedii sadaka gibi geride brakt iyi sünnetler kendisine bildirilir" demitir.

Kyamet Sur. 13

bn Cerir (23/48^488, 490).

Kyamet Sur. 13

bn Ebî eybe (13/552) ve bn Cerir (23/490).

Kyamet Sur. 13

Kyamet Sur. 13

Abdurrezzâk (2/334) ve bn Cerir (23/489).

Kyamet Sur. 13

Kyamet Sur. 13
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün insana, ileri götürdüü ve

geri brakt ne varsa bildirilir
" 1

âyetini açklarken: "ledii günahlar ile

yapmad iyi ameller kendisine bildirilir" demitir.

2

bn Ebi’d-Dünya'nn Kitâbu'l-Muhtadarîn ’de bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "O gün insana, ileri götürdüü ve geri brakt ne varsa bildirilir
" 1

âyetini açklarken öyle demitir: "Ölüm annda ölüm melei kiiye hafaza

meleklerini getirir ve iyi ile kötü amelleri kendisine sunulur. Kii iyi bir ameli

gördüü zaman yüzü gülüp sevinirken kötü bir amelini gördüü zaman

yüzünü ekitip üzülür."

bn Ebi'd-Dünya, Mücâhid'den bildirir. "Bize ulaana göre iyi olsun kötü

olsun tüm amelleri kendisine sunulmadan müminin ruhu çkmaz."

J* iuiy jj

"Mazeretlerini sayp dökse de, insanolu, artk kendi

kendinin ahididir." (Kyamet Sur. u, s)

Abdurrezzâk, ibn Cerir ve bnu'l-Münzir'in deiik kanallardan bildirdiine

göre bn Abbâs: "Mazeretlerini sayp dökse de, insanolu, artk kendi

kendinin ahididir"
4 buyruunu açklarken: "nsan özürler, mazeretler

ortaya sürse de kendi kendinin ahididir ve neler yaptn kendisi bilir"

demitir .

5

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyriden aynsn bildirir .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Mazeretlerini sayp dökse de, insanolu, artk kendi kendinin

ahididir
"7 buyruunu açklarken öyle demitin "nsan amel olarak neler

yapt konusunda kendi kendinin ahididir. Kyamet gününde kendini

1 Kyamet Sur. 13
2 bn Cerîr (23/489).
3 KyâmetSur. 13
4 Kyamet Sur. 14, 15
5
Abdurrezzâk (2/333, 334) ve bn Cerir (23/492, 493).

6 bn Ebî eybe (13/540, 541).
7 Kyâmet Sur. 14, 15
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savunmaya yönelik geçerli ve doru olmayan mazeretler sürmek istese de

Yüce Allah bunlan kabul etmeyip reddeder.”
1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Mazeretlerini sayp dökse de, insanolu, artk kendi kendinin ahididir"
2

buyruunu açklarken: “Kii kendini savunup temize çkarmaya yönelik

mazeretler ortaya koysa da aslnda kendini ve neler yaptn iyi bilir"

demitir.

3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "özürlerini sayp dökse de"4

âyetini açklarken: “Kendini savunmaya yönelik deliller, kantlar ortaya koysa

da, anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, imrân b. Hudeyr'den bildirir:

krime’ye: "Mazeretlerini sayp dökse de, insanolu, artk kendi kendinin

ahididir
"5 buyruunu sorduumda dilerini misvaklad için bir cevap

vermedi. “Bu konuda Haan: «Ey insanolu! Amelin herkesten çok sana

yaran» derdi" dediimde, klime: “Doru söylemi" karln verdi .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "nsanolu

kendi kendinin ahididir
"7

âyetini açklarken öyle demitir: Bazen kiinin

bakalannn kusurlann görürken kendi kusurlanndan gafil olduunu

görürsün. ncil'de; “Ey insanolu! Kardeinin gözündeki çöpü görürsün de

kendi gözündeki mertei görmezsin!" yazl olduu söylenirdi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Mazeretlerini sayp dökse de, insanolu, artk kendi kendinin ahididir
"8

buyruunu açklarken: “Kii tüm giydiklerinden arnsa da gözü, kula, elleri,

ayaklan ve dier organlan kendi aleyhinde ahitlik ederler" demitir .

9

Abdurrezzâk (2/334).

Kyamet Sur. 14, 15

bn Cerîr (23/494).

Kyamet Sur. 15

Kyamet Sur. 14, 15

bn Cerîr (23/494).

Kyamet Sur. 14

Kyamet Sur. 14, 15

bn Cerîr (23/491, 492, 495).
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bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk: "v.ilü sfc
"1

âyetjni

açklarken: “Meâzîra, Yemen dilinde perdeler, örtüler anlamndadr"

demitir.

aJL> Üip ûj fi * iJT^Î

"Onu çarçabuk almak için dilini kmldatma, üphesiz onu

toplamak ve okumak bize aittir. O hâlde, biz onu

okuduumuz zaman, onun okunuuna uy. Sonra onu

açklamak da bize aittir/' {Kyamet Sur. e-e)

Tayâlisî, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerir,

Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bnu’l-Enbârl Mesâhifde, Taberânî, bn
Merdûye, Ebû Nuaym Delâil ’de ve Beyhakî Delâil’âe bn Abbâs'tan bildirir:

önceleri Resûlullah Csaiieitahu Bteytu vBSBlem) vahyin inii srasnda skntya girerdi. Zira

vahiy henüz nazil olurken unutmamak ve ezberlemek için hemen okumaya

çalr, dili ile dudaklarn oynatrd. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onu çarçabuk

almak için dilini kmldatma. üphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.

O hâlde, biz onu okuduumuz zaman, onun okunuuna uy. Sonra onu

açklamak da bize aittir
"2

âyetlerini indirdi. Yani, inen vahyi senin kalbine biz

yerletirecek ve onu sana okutacaz. Sana okuduumuz zaman sus ve

sadece dinle. Onu senin dilinle açklatmak da bize aittir, denilmitir. Bunun

içindir ki daha sonralar Cebrâîl vahiyle geldii zaman Resûlullah {sdisiiahu nWi

«senem) susup dinler, Cebrail gittii zaman da Yüce Allah’n kendisine vaad

ettii gibi indii ekliyle okurdu .

3

bnu’l-Münzir ve bn Merdûye, ibn Abbâs'tan bildirin önceleri Hz.

Peygamber (uHsUaKj ^ vchm vahiy henüz nazil olurken unutmamak ve

ezberlemek için hemen okumaya çalrd. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onu

1 Kyamet Sur. 15
2 Kyamet Sur. 16-19
3
Tayâlisî (2750), Ahmed 5/268 (3191), Buhâlî (5, 49274929, 5044, 7524), Müslim (448),

Tirmizî (3329), Nesâî (934), bn Cerir (23/497, 498), bn Kesîr, Tefsîr (8/304) ile Fethu'l-

BÂri'de (1/30) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Taberânî (12297) ve Beyhakî (7/56).
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çarçabuk almak için dilini kmldatma"1
âyetini indirdi. Resûlullah Mdu» aleyhi

naalem) bir sûrenin bitip dierinin baladn ancak "BismillâhirrahmânrrahTm”

ifadesinin nazil olmasyla bilirdi.

bn Cerir ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin Resûlullah (»ieiiahu aleyhi«m
unutur endiesiyle devaml olarak Kuriân' okuyup tekrar ederdi. Bunun

üzerine Yüce Allah: “Onu çarçabuk almak için dilini kmldatma. üphesiz

onu toplamak ve okumak bize aittir. O hâlde, biz onu okuduumuz zaman,

onun okunuuna uy. Sonra onu açklamak da bize aittir"
2
âyetlerini indirdi.

Bu âyetlerle onu ezberleyip aklnda tutmak çin tekrar edip durmamas,

sonunda tüm Kuriân'n onun kalbinde ve aklnda toplanaca, vahiy nazil

olurken susup dinlemesi, helal ile haramlar gibi hükümlerin de Allah

tarafndan kendisine açklanaca bildirildi .

3

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

“Biz onu okuduumuz zaman, onun okunuuna uy"
4
âyetini açklarken: "Biz

sana onun hükümlerini açkladmz zaman bu hükümlerle amel et,

anlamndadr" demitir .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid:

“Onu çarçabuk almak için dilini kmldatma"6
âyetini açklarken öyle

demitir Resûlullah (saiiaJiahu aleyhi vesellem) unutur endiesiyle devaml olarak Kuriân’

okuyup tekrar ederdi. Bu âyetle kendisine: "Ey Muhammedi Biz onu sana

unutturmayacaz" denilmi oldu .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve tonu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde:

“Onu çarçabuk almak için dilini kmldatma"8
âyetini açklarken öyle

demitir. "Hz. Peygamber MieHah aleyhi «nM unutur endiesiyle vahiy henüz

nazil olurken dilini oynatp onu tekrar etmeye çalrd. Bunun üzerine Yüce

1 Kyamet Sur. 16
3 Kyamet Sur. 16-19
3 bn Cerir (23/499, 502, 504}.
A Kyamet Sur. 18
5 bn Cerir (23/503) ve Fethu'l-BârTde (8/682) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6 Kyamet Sur. 16
7 bn Cerir (23/499),

Kyamet Sur. 16
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Allah: "üphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir
1 buyurdu ve Kur’ân’r

ezberlenmesi ile bir araya getirilmesini üzerine aldn bildirdi." "Biz onu

okuduumuz zaman, onun okunuuna uy
" 2

âyetini açklarken:
* Kuriân da

helal klnan eylerin peinden git, haram klnan eylerden de uzak dur.

anlamndadr" demitir. "Sonra onu açklamak da bize aittir
3

âyetini

açklarken de: "Helal ile haramlarn, Allah'a itaat ile isyan olan konulan sana

açklayacaz, anlamndadr" demitir.
4

Sj^Sl jjjjjj iL-UJl

"Hayr! Dorusu siz, çarçabuk geçeni seviyorsunuz da

âhireti brakyorsunuz." (Kyama Sur. 20, 21)

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre Mücâhid bu âyetleri: “ 4P-li) u5po Ji Js
-

sjrfj usjJjj (=Hayr! Dorusu onlar, çarçabuk geçeni seviyorlar da âhireti

brakyorlar)" eklinde okurdu.
5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "Hayr! Dorusu siz, çarçabuk

geçeni seviyorsunuz da âhireti brakyorsunuz" âyetlerini: “ aL-lJl j; yr

VjpÜ i lafzyla okumutur.
6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “cs^ii <eUj ost» Jj &
(=Hayr! Dorusu onlar, çarçabuk geçeni seviyorlar da âhireti brakyorlar)"

buyruunu açklarken: "Yüce Allah'n merhamet edip koruduu kiiler hariç

insanlann çou çarçabuk geçeni seçmi ve onun peine dümülerdir"

demitir.

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâidinde bildirdiine göre bn Abbâs: “ j: &
Sîç-liJl usipo (=Hayr! Dorusu onlar, çarçabuk geçeni seviyorlar)" buyruunu

1 Kyamet Sur. 17

* Kyamet Sur. 18
3 Kyâmet Sur. 19
4 bn Cerîr (23/500, 501, 503, 504).
s bn Kesîr, Ebû Amr, ibn Amir ve Yakub da bu ekilde okumulardr. (en-Ner,

2/294).
s

Nâfi', Hamza, Kisâî, Ebû Cafer ve Halef de bu ekilde okumulardr. {en-Ner,

2/294).
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açklarken: “Tüm nimet ve güzellikleri ile dünya onlara hemen sunulmuken
âhiret zaman gelinceye kadar saklanm, gizli tutulmutur” demitir.

•jkl * ly iij lyrj

"O gün birtakm yüzler aydndr. Rablerine bakarlar."
(Kyamet Sur, 22, 23)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün birtakm yüzler

aydndr" 1
âyetini açklarken: "Yüzlerin aydn olmasndan kast, kiinin

nimetler içinde olmasdr” demitir.

bnu'l-Münzir, Âcurrî e-eria’da, Lâlekâî Sünni'de ve Beyhakî'nin

Rü'ye'de bildirdiine göre ibn Abbâs: "O gün birtakm yüzler aydndr.

Rablerine bakarlar
"2 buyruunu açklarken: “O günü yaratclarna bakan bir

takm yüzler güzellik içinde panldayacaktr” demitir .

3

bnu'l-Münzir ve Âcuri'nin bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b el-Kurazî:

"O gün birtakm yüzler aydndr"4 âyetini açklarken: "O gün Yüce Allah baz

yüzleri güzelletirip aydnlatarak kendisine nazar etmek için hazr hale

getirir” demitir.

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Lâlekâî’nin bildirdiine göre

Mücâhid: "O gün birtakm yüzler aydndr"6 âyetini açklarken: "O gün bir

takm yüzler sevinç içindedir” demitir.

7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Salih: "O gün

birtakm yüzler aydndr"8
âyetini açklarken: “O gün bir takm yüzler

kendisine verilen nimetler dolaysyla sevinç içinde panldar” demitir.

1 Kyâmet Sur. 22
2 Kyamet Sur. 22, 23
3
Âcurî (584), Lâlekâî (799) ve Beyhakî, el-t&âd (sh. 133).

4 Kyamet Sr. 22
s s

Âcurî (582).
6 Kyâmet Sur. 22
7 bn Cerîr (23/506).
a Kyamet Sur. 22
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bnu'J-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk: "O gün birtakm yüzler

aydndr. Rablerine bakarlar
"1 buyruunu açklarken: "O gün bembeyaz ve

pnl prl olan baz yüzler Yüce Allah’n yüzüne bakarlar" demitir.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Âcurî, Lâlekâî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

Ikrime: "O gün birtakm yüzler aydndr. Rablerine bakarlar
"

2

buyruunu

açklarken: "O gün öyle yüzler vardr ki kendilerine verilen nimetlerin sevinci

içinde yüzleri panldar ve Yüce Allah'a gözleriyle bakarlar" demitir .

5

Dârakutnî, Âcurî, Lâlekâî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî)

bu âyetleri açklarken: "Yüzlerin aydn olmas güzellemesidir. Zira Yüce

Allah’a baktklarnda O’nun nuruyla yüzleri panldayp aydnlanr" demitir.

4

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "O gün birtakm yüzler

aydndr. Rablerine bakarlar
"5 buyruunu açklarken: "Kyamet gününde

yaratclarna bakan yüzler güzelleir” demitir.

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: 'O gün birtakm yüzler

aydndr. Rablerine bakarlar
"7 buyruunu açklarken öyle demitin

"Kyamet gününde baz yüzler sevinç içinde parldarlar. Yüce Allah'n böylesi

bir günde kulunun gözlerine verdii feri bir düünün. Yüce Allah, insan olsun

cin olsun veya dier canllar olsun herkesin gözlerindeki feri alp tek bir

insann gözünün ferine katsa, sonra da günein bir perdesini kaldrsa -ki bu

perdenin gerisinde yetmi tane daha perde vardr- yine de günee

bakamazdt. Güne, Kürsü'nün nurunun yetmi bölümünden biridir. Kürsü,

Ar’n nurunun yetmi bölümünden biridir. Ar da, Yüce Allah'n önündeki

perdenin nurunun yetmi bölümünden biridir. Yüce Allah’n kyamet

gününde kulunun gözlerine verdii feri bir düünün artk. Zira o günde

Allah’n yüce olan yüzüne gözüyle bakacaktr."

1 Kyamet Sur. 22, 23
2 Kyamet Sur. 22, 23
3 bn Cerîr (23/507), Âcurî (586), Lâlekâî (803) ve Beyhakî, el-tikâd (sh. 133).
4
Âcurî (585), Lâlekâî (800) ve Beyhakî, el-tikâd (sh. 133).

5 Kyâmet Sur. 22, 23
6 bn Cerîr (3/507).
7 Kyamet Sur. 22, 23
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ibn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün birtakm yüzler
aydndr. Rablerine bakarlar"1 buyruunu açklarken: "O günde baz yüzler

Rablerinin yüzüne bakarlar" demitir.

bn Merdûye, Enes b. Mâlik’ten bildirin 'O gün birtakm yüzler aydndr.
Rablerine bakarlar

"2 buyruu konusunda Resûlullah MiaMu *yhi mallm) öyle
buyurdu: "Kyamet gününde Yüce Allah, herhangi bir keyfiyeti olmadan,

snrlara girmeden ve sfatlar tamadan insanlar tarafndan görülür."

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî,

Âcuni e-erîa'da, Dârakutnî Rü'ye’de, Hâkim, bn Merdûye, Lâlekâî

Sunne*de ve Beyhakî, ibn Ömer'den bildirin Resûlullah mdim) öyle

buyurdu: "Cennet ahalisi içinde en alt konumda bulunan biri bile bahçelerine,

elerine, kendisine verilen nimetlere, hizmetçilerine ve koltuklarna bakt
zaman onlarn bin yllk bir yolculuk mesafesi kadar uzandklarn görebilir.

Allah katnda en üstün olanlar ise sabah akam Yüce Allah'n yüzüne

bakarlar." Daha sonra Resûlullah (niuuu bMû mdiem]: "O gün birtakm yüzler

aydndr. Rablerine bakarlar
"3

âyetlerini okudu ve: "O günü bazlar tertemiz

ve bembeyaz yüzlerle her gün Yüce Allah'n yüzüne bakarlar" buyurdu .

4

Abdürrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Nesâî, Dârakutnî

Ru'ye’de ve Beyhakî el-Esmâ' ve’s-Sifâfte Ebû Hureyre'den bildirin

Müslümanlan "Yâ Resûlallah! Kyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz?"

dediklerinde, Resûlullah (ralWtah dert* ««hm): °Bulutsuz bir günde Güne'i

görmenize herhangi bir engel var m?" buyurdu. Müslümanlan “Hayr yâ

Resûlallah!" deyince, Resûlullah (sBflaflBhu aia/hî vBsairem): bulutsuz ve mehtapl bir

gecede Ay' görmenize herhangi bir engel var m?" diye sordu. Yine: "Hayr!"

dediklerinde, Resûlullah (taUMa aleyhi meflm) öyle buyurdu: "te siz de onu bu

ekilde göreceksiniz. Kyamet gününde insanlar haredilince: «Kim

1 Kyamet Sur. 22, 23
2 Kyamet Sur. 22, 23
3 Kyamet Sur. 22, 23
4 bn Ebî eybe (13/111), Abd b. Humeyd (Müntehab, 817), Tirmizî (2553, 3330), ibn

Cerîr (23/510), Mecmuu 'z-Zevûid'de (10/401) geçtii üzere Taberânî, Âcunî (620), Hâkim

(2/509), Fethv'l-Bârî’de (13/424) geçtii üzere bn Merdûye, Lâlekâî (841) ve Beyhakî, el-

Ba's (477, 478). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizî, 660).
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(dünyadayken) neye ibadet etmise ona tâbi olsun J» denilir. Bunun üzerim

Güne'e tapanlar günee, Ay'a tapanlar Ay'a, tautlara tapanlar da tautlara

tâbi olur ve münafklaryla birlikte geriye bu ümmet kalr. Yüce Allah bildikler,

suretinin dnda baka bir suretle yanlarna gelir ve: «Ben sizin Rabbinizim !>•

buyurur. Onlar da: « Senden Allah'a snrz! Rabbimiz gelene kadar biz

burada duracaz! Geldii zaman onu tanrz» diyecekler. Bunun üzerine Yüce

Allah onlarn da bilebilecekleri kendi suretiyle gelir ve: «Sizin Rabbiniz benim !»

buyurur. Onlar da: «Evet! Sen bizim Rabbimizsin» derler. Sonrasnda Yüce

Allah'n peinden giderler, Srat köprüsü de kurulur."

Resûlullah fcllallahu aleyhi veseiiem) öyle devam etti: "Köprüyü ilk geçecek olan ben

olacam. O gün Peygamberlerin duas da: «Allahm! Selamete erdir! Selamete

erdir!» eklinde olur. Cehennemde sa'dân dikenleri gibi kancalar olacak, ancak

ne kadar büyük olduklarn bir Yüce Allah bilir. Bu kancalar, geçenlere

amellerine göre taklr. Kimi iyi amelleri sayesinde salam bir ekilde

kurtulurken, kimi de parçalandktan sonra kurtulur. Nihayetinde Yüce Allah

kullan arasnda hüküm verme iini bitirip de Cehennemlikler arasndan

Allah'tan baka ilah olmadna ehadet edenlerden dilediklerini oradan

çkarmak istedii zaman meleklere emir verir. Melekler de onlan secde

izlerinden tanrlar. Zira Yüce Allah atee, secde izlerini yakmay haram

klmtr. Melekler bu ekilde onlan ateten çkanrlar. Ate, Âdemolunun

üzerindeki secde izi dndaki tüm yerlerini yakm olur. Bu ekilde yanp

kavrulmu bir vaziyette ateten çkanlrlar. Üzerlerine «Hayat suyu» denilen

bir su dökülünce sel suyuyla gelen toprak içinde tanelerin bitmesi gibi yeniden

biterler. Bundan sonra geriye yüzü Cehenneme doru dönük olan biri kalr. Bu

kii: «Rabbim! Yüzümü Cehennemden çevir, zira rüzgar beni zehirledi, alevi

beni yakt» der. Bu ekilde dua edip durunca sonunda Yüce Allah ona: «ayet

bu dileini yerine getirirsem sen baka eyleri de istersin» buyurur. Ancak

adam: «zzetine yemin olsun ki istemeyeceim!» der.

Bunun üzerine Yüce Allah onun yüzünü Cehennemden çevirir. Sonra

adam: «Rabbim ! Beni Cennet kapsnn yanna yaklatr» deyince, Yüce Allah

ona: «Hani benden o isteinden baka bir ey istemeyecektin ? Yazk sana ey

insanolu! Ne kadar da hainsin!» karln verir. Ancak adam bu yöndeki

dualarna devam edip bu konuda srar edince, sonunda Yüce Allah: «ayet bu

dileini de yerine getirirsem sen baka eyleri de istersin» buyurur. Ancak

adam: «zzetine yemin olsun ki istemeyeceim!» der. Adam bir daha bir ey
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istemeyeceine dair söz ve ahitler verince Yüce Allah onu Cennetin kapsna
yaklatrr. Adam kapya varp da içerdeki eyleri görünce bir süre susar. Sonra

da: «Rabbim! Beni de Cennete sok» der. Yüce Allah: «Hani benden o isteinden

baka bir ey istemeyecektin? Yazk sana ey insanolu! Ne kadar da hainsin!»

buyurunca, adam: «Rabbim! Beni mahlukatn içinde en bedbaht kii klma» der.

Adam srarla bu yönde dua edip istekte bulununca sonunda Yüce Allah onun

bu haline güler. Yüce Allah gülünce Cennete girmesine izin verir. Girdikten

sonra ona: «Dile ne dilersen» denilir. Adam aklna geleni ister. Bir daha: «Dile

ne dilersen » denilir. Adam bir daha aklna gelen tüm eyleri ister. stekleri

bitince de Yüce Allah ona: «Bu istediklerin iki katyla senin olsun» buyurur."

Ebû Hureyre derki: “Cennetlikler içinde Cennete son giren kii de bu olur."

Ravi Atâ der ki: Ebû Saîd el-Hudri de orada oturmu bunu rivayet eden

Ebû Hureyre'yi dinliyordu. Rivayeti bitirene kadar da susup hiç müdahale

etmedi. Ebû Hureyre rivayetin "Bu istediklerin iki katyla senin olsun

"

ksmna

ulanca, Ebû Saîd ona: “Ben Resûlullah'n (uiiaiiahu aJeyti veaeiiem): "Bu istediklerin on

katyla senin olsun " buyurduunu iittim" dedi. Ebû Hureyre: “Ama ben: "Bu

istediklerin iki katyla senin olsun

"

buyurduunu iittim" karln verdi.
1

DârakutnîRü'ye’de Ebû Hureyre’den bildirin Müslümanlar Allah Resûlü'ne

(Hlailatnj rtsy+i veeDem): “Yâ Resûlallah! Kyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz?"

dediklerinde, Resûlullah(tBiwuhu8teYi''»Meiien>):“Bulutsuz ve mehtapl bir gecede Ay'

görmenize herhangi bir engel var m?" buyurdu. Müslümanlar: "Hayr yâ

Resûlallah!" deyince, Resûlullah (sbUbIIbSu Beyh veseM: "Peki bulutsuz bir günde

Güne'i görmenize herhangi bir engel var m?" diye sordu. Yine: "Hayr!"

dediklerinde, Resûlullah (aaiiailehu uiyhi «sbUboi) öyle buyurdu: "Canm elinde olana

yemin olsun ki, nasl bunlardan birini görmeniz için herhangi bir engel yoksa

Rabbinizi de ayn ekilde görmenize hiçbir engel olmayacaktr. Kul, Yüce

Allah'n huzuruna çkt zaman, ona: «Ey filan! Ben sana ikramlarda

bulunmadm m? Bakalarna seni efendi klmadm m? Seni e sahibi yapp, at

ve develer vermedim mi? Mal mülk sahibi olmana ve iyi bir hayat yaamana

imkan tanmadm m?» diye sorar. Kul da: «Rabbim! Evet, bunlar yaptn» der.

Yüce Allah da om: «Sen nasl beni (dünyadayken) unuttuysan ben de seni

bugün öyle unutacam » buyurur.

1
Abdurrezzâk (20856), Ahmed 13/143, 303 (7717, 7927), Buhri (806, 7437, 7438),

Müslim (182), Nesâî, S. el-Kübrâ (11488) ve Beyhaki (641).
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Yüce Allak sonra bir dierini huzuruna alacak: «Ey filan! Ben sana

ikramlarda bulunmadm m? Bakalarna seni efendi klmadm m? Seni <.'

sahibi yapp, at ve develer vermedim mi? Mal mülk sahibi olmana ve iyi bir

hayat yaamana imkan tanmadm m?» diye sorar. Kul da: «Rabbim! Evet,

bunlar yaptn» der. Yüce Allah ona: «Bir gün benim huzuruma çkacan hiç

düünmedin mi?» diye sorunca, kul: «Hayr!» diyecek. O zaman Yüce Allah

da: «Sen nasl beni (dünyadayken) unuttuysan ben de seni bugün öyle

unutacam» buyurur.

Sonra üçüncüsünü huzura alr ve: «Sen kimsin?» diye sorar. Üçüncüsü:

«Ben senin kulunum! Sana, gönderdiin peygambere ve kitaba inandm. Oruç

tuttum, namaz kldm ve zekat da verdim» der ve elinden geldii kadar Yüze

Allah'a övgülerde bulunur. Kendisine: «imdi sana kendi ahidimizi

göndereceiz» denilir. Kul, kim bana ahitlik edecek diye düünürken az
mühürlenir ve uyluuna: «Konu!» denilir. Uyluu, eti ve kemii bu

münafn yaptn bir bir söylerler. Böyle yaplmas kulun herhangi bir

bahanesinin kalmamas içindir. te Yüce Allah'n öfkesine maruz kalan kii de

böylesi biridir.

Sonrasnda bir münadi: «Her ümmet dünyadayken ibadet ettii eyin

peinden gitsin» diye seslenir. Bu çar üzerine eytana tapanlar eytan'm

peine, Yahudi ve Htristiyanlar da taptklar eylerin peine düüp Cehenneme

doru giderler. Ey müminler! te o zaman orada geriye biz kalrz. Geriye

sadece biz kaldmzda Yüce Rabbimiz gelir ve bizim için: «Bunlar neden

burada duruyor?» diye sorar. Oradaki müminler: «Dizler Yüce Allah'n mümin

kullaryz. Sadece ona kulluk ettik. O bizim Rabbimizdir. Gelecek ve

ayaklarmz sabit klacaktr. O gelene kadar da burada bekleyeceiz» derler.

Bunun üzerine Yüce Allah: «Rabbiniz benim! Siz de devam edin!» buyurur.

O zaman Srat köprüsü kurulur. Bu köprünün üzerinde de geçenlere taklan

ateten kancalar vardr. te o zaman efaat devreye girer ve efaat edecek

olanlar: «Allahm! Selametle geçir! Allahm! Selamete erdir!» diye dua ederler.

Köprüyü aanlardan Allah yolunda sahip olduu maldan bir çift infak edenler

Cehennem ateinden kurtulmu olurlar. Cennet bekçileri de bunlardan her

birini: «Ey Allah'n kulu! Ey Müslüman! Bu kap daha hayrldr! Buradan gr!

Ey Allah'n kulu! Bu kap daha hayrldr! Buradan gir» diyerek kendi

kapsndan Cennete davet eder.

"
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Ebû Bekn “Yâ Resûlallah! Böylesi bir durumda kii hangi kapdan girse

zararda saylmaz!" deyince, Resûlullah (uflaiiahti aleyhi meflum) onun omuzuna
dokundu ve: "Canm elinde olana yemin olsun ki senin de onlardan biri

olacan umuyorum" buyurdu .

1

Dârakutnî'nin Rü'ye’de Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(»HvHalu aleyhi resellsm) öyle buyurmutun "Yüce Allah kyamet gününde gelmi

geçmi tüm insanlar bir alanda topladktan sonra, dierlerine göre daha

yüksekte duran müminlerin yanna gelir ve: «Rabbinizin kim olduunu biliyor

musunuz?» diye sorar. Müminler: «ayet bize kendini tantrsa o zaman

biliriz» derler. Onlara bir daha: «Rabbinizin kim olduunu biliyor musunuz?

»

diye sorunca, Müminler yine: «ayet bize kendini tantrsa o zaman biliriz»

karln verirler. Bunun üzerine Yüce Allah onlara tecelli olur ve yüzlerine

güler. Müminler onu bu ekilde görünce de secdeye kapanrlar.
" 2

Nesâî, Dârakutnî ve Ebû Nuaym, Ebû Hureyre’den bildirir: Allah Resulü

(saiiaVahu aleyhi «»iM'e: “Yâ Resûlallah! Rabbimizi görecek miyiz?" diye

sorduumuzda: "Bulutsuz bir günde Güne'i görmüyor musunuz? Bulutsuz

bir gecede Ay' görmüyor musunuz?" buyurdu. “Evet, görüyoruz"

dediimizde de öyle buyurdu: "Ayn ekilde Yüce Rabbinizi görecek hatta

Rabbinizle muhatap olacaksnz. Birine: «Kulum! Filan günahm biliyor

musun?» diye sorunca, kul: «Ama beni balamam miydin?» diyecek. Yüce

Allah da: «Zaten balamam sayesinde buraya kadar gelebildin» buyuracak."

3

Dârakutnî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallaliahu aleyhi

vBHiiem) öyle buyurmutur: "Mehtapl bir gecede Ay’, bulutsuz bir günde

Güne'i gördüünüz gibi kyamet gününde Yüce Allah’ göreceksiniz.
"A

Tayâlisî, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Dârakutnî, Hâkim ve

Beyhakî, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir: Allah Resûlü (saiyahu aleyhi reseiM’e: “Yâ

Resûlallah! Kyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz?” dediimizde,

Resûlullah [s8«8iiahuaByhvBSBBm):“BM/Mts«z bir günde Güne'i görmenize herhangi bir

engel var m?" buyurdu. Biz: “Hayr yâ Resûlallah!" dediimizde, Resûlullah

1

Abdullah b. Ahmed, Sumne (422-425), Muhakkikleri. "snad hasendir" demilerdir.
2 bn Ebî Âsim, Sürme (631). Elbâru hadisin sahih olduunu söylemitir.
3

Nesâî, S. el-Kübrâ (7763) ve Ebû Nuaym, Hilye (6/127).
4
Hatîb de Târih 'de bunu Dârakutnî'den zikretmi ve: "Batldr" demitir.
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uuuu aleyh ruletent "Peki bulutsuz ve mehtapl bir gecede Ay' görmenize herhangi

bir engel var m?" diye sordu. Yine: “Hayr!” dediimizde, ResûlullahW*to«Mi

,n 1 1 1 hm} öyle buyurdu: "Burada Güne veya Ay' nasl görüyorsanz kyamet

gününde de Yüce Allah' öyle göreceksiniz."

1

Ahmed, Abd b. Humeyd, Dârakutnî ve bn Merdûye'nin Ebû Mûsa el-

E'arf'den bildirdiine göre Resûlullah (saUBiiehu aleyhi «teiiem) öyle buyurmutur:

"Yüce Allah kyamet gününde bütün insanlar tek bir alanda toplar. Yüce Allah

insanlar ayrmak istedii zaman her bir ümmete dünyada iken ibadet edip

peinden gittikleri eyleri karlarna çkarr. nsanlar bunlarn peine taklp

Cehenneme kadar giderler. Herkes bu ekilde daldktan sonra Rabbimiz

dierlerine göre daha yüksekte duran biz müminlerin yanna gelir. «Siz

kimsiniz?» diye sorunca, müminler: «Biz Müslümanlarz» derler. Yüce Allah:

«Neyi bekliyorsunuz?» diye sorunca, müminler: «Rabbimizi bekliyoruz » derler.

Yüce Allah: «Onu görseniz tanr msnz ki?» diye sorunca, müminler: «Evet,

tanrz» derler. Yüce Allah: «Onu hiç görmediiniz halde nasl

tanyacaksnz?» diye sorunca, müminler: «Tanrz, zira onun dengi ve benzeri

olan hiçbir ey yoktur» derler. Bunun üzerine Yüce Allah gülümseyerek bizlere

tecelli eder ve: «Ey Müslümanlar! Müjdeler olsun! Zira sizden her birinin

Cehennemdeki yerine bir Yahudi veya bir Hristiyan koydum» buyurur."1

bn Asâkir, Ebû Musa'dan bildirir: ResûluIIah’n (s*eMu aleyh. verileni) öyle

buyurduunu iittim: "Kyamet gününde her bir millete dünyada iken

taptklar eyler karlarna çkarlp peine taklrlar. Geriye tevhid ehli kalnca

onlara: «nsanlarn hepsi dalmken siz neden burada duruyorsunuz?» diye

sorulur. Onlar: «Bizim dünyadayken kendisine kulluk ettiimiz bir Rabbimiz

vard, onu henüz göremedik» karlm verirler. Onlara: «Onu görseniz tanr

msnz ki?» diye sorulunca: «Evet, tanrz» derler. Onlara: «Onu hiç

görmediiniz halde nasl tanyacaksnz?» diye sorulunca, müminler: «Tanrz,

zira onun dengi ve benzeri olan hiçbir ey yoktur» derler. Bunun üzerine perde

kalkar ve Yüce Allah onlara görünür. Onu gördüklerinde de secdeye kapanrlar.

Geriye sanki öküz boynuzu yutmu gibi olanlar kalr ki onlar da secdeye gitmek

isterler, ama yapamazlar. «ler kzt gün, secdeye çarlrlar da buna

1
Tayâlisî (2293), Ahmed 17/191-195 (11120), Buhar (4581), Müslim (183), Hâkim

(4/582-584) ve Beyhakî, el-Esmâ' ve's-Sif&t (745).
2 Ahmed 32/422, 423 (19654). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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güçleri yetmez»

1

âyetinde bahsedilen durum da budur. Sonrasnda Yüce Allah

:

«Kullarm ! Banz kaldrn! Sizlerden her birinizin yerine Cehenneme Yahudi
veya Hristiyanlardan birini koydum» buyurur/'7

Dârakutnî’nin Bureyde'den bildirdiine göre Resûlullah (uM.hu ^ vmiM
öyle buyurmutur. ".Her biriniz, mehtapl bir gecede Ay’ seyretmesi gibi Yüce

Allah'la babaa kalacak ve onu seyredecektir.

"

Dârakutnî’nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr: "Kyamet gününde
isteklerinizi dile getirirken Yüce Allah her birinizle tek tek ve ba baa
görüecek hatta O'na undan daha yakn olacaksnz" dedi ve yaknlarda olan

bir eye iaret etti.

Dârakutnî’nin bn Ömer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (utiaMu akfa

«aslan]: "Bir gözün Yüce Allah'a bakabilecei ilk gün kyamet günü olacaktr
"

buyurmutur.

Ahmed, Müslim ve Dârakutnî, Ebu'z-Zübeyr’den bildirir. Câbir b.

Abdillah'a vürûd konusu sorulunca öyle dediini iittim: "Kyamet gününde

bizler dier insanlara nazaran daha yüksek bîr yerde duracaz. Sonra

milletler srasyla dünyada iken taptklar putlar ile dier eylerle birlikte

çarlrlar. Bunlar taptklan eylerin peine düüp oradan gidince Rabbîmiz

yanmza gelir ve: "Siz neyi bekliyorsunuz?" diye sorar. Bizler "Rabbimizi

bekliyoruz" karln veririz. Yüce Allah: "Rabbiniz benim!” buyurunca,

bizler "Seni görmeden buradan ayrlmayz” deriz. Bunun üzerine Yüce Allah

gülümseyerek bizlere tecelli eder. Sonrasnda bizi alp götürür, biz de peine

düeriz. O günü bizlerden her birimizin bir nuru olur."
3

Dârakutnî’nin Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Resûlullah (ufalMu aleyhi

melm) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde Yüce Allah bizlere tecelli edince

yüzüne bakan herkes secdeye kapanr. Bunun üzerine Yüce Allah: «Banz
kaldrn! Bugün artk ibadet günü deildir» buyurur."

1

Kalem Sur. 42
3 bn Asâkir (43/333. 334).
3 Ahmed 23/63 (14721) ve Müslim (191).
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Dârakutnî ve bnu'n-Neccâr’n Câbir’den bildirdiine göre Resûlullah («Mh

aiarhi «eni»*): "Yüce Allah genel olarak insanlara tecelli ederken Ebû Bekr'e özel

olarak tecelli edip görünür" buyurmutur.

Dârakutnî ve Hatlb Târih'de Enes’ten bildirin Resûlullah (»yiehu abyh «hIM

bana: 'O gün birtakm yüzler aydndr. Rablerine bakarlar
*1 buyruunu

okutturdu ve öyle buyurdu: "Yüce Allah bu âyetleri indirdikten sonra

neshetmi deildir. Kyamet gününde müminler Yüce Allah’ ziyaret ederler.

Kendilerine yiyecekler, içecekler
,
kokular ve giysiler ikram edilir. Sonrasna

Yüce Allah perdeyi kaldrr. Müminler ona bakarken O da müminlere bakar.

«...Ve orada, sabah-akam kendilerine ait rzkiar vardr»2
âyetinde ifade

edilen de budur.”
3

Dârakutnî'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (nbiiahu skyfo *neM öyle

buyurmutun "Kyamet gününde müminler Rablerini görürler. Yüce Allah her

Cuma gününde onlara bir defa görünür. Mümin kadnlar ise Ramazan ile

Kurban bayram günlerinde onu görürler."

Dârakutnî, Enes’ten bildirir: Resûlullah'n (utaiMu aleyh ««im etrafnda

toplanm otumyorken öyle buyurdu: "Bir defasnda Cebrail yanma
geldiinde elinde, üzerinde siyah nokta bulunan beyaz bir ayna vard. Ona: «Ey

Cebrail! Bu ne ?» diye sorduumda: «Bu Cuma'dr. Yüce Allah bu günün hem

senin, hem de senden sonra ümmetinin bayram olmasn istiyor» dedi. Ona:

«Ey Cebrail! Üzerindeki bu siyah nokta ne?» diye sorduumda: «Bu siyah

nokta kyamettir ve bir Cuma gününde kopacaktr. Cuma günü dünya

günlerinin efendisidir. Biz bu güne Cennette 'Arttrma günü (Yevmu'l-Mezîd)'

diyoruz» dedi. Ona: «Ey Cebrail! Neden ona arthrma günü diyorsunuz ?» diye

sorduumda da öyle dedi: «Çünkü Yüce Allah Cennette beyaz miskten geni

bir vadi edinmitir. Cuma günü olduu zaman Yüce Allah bu vadide bulunan

kürsüsüne iner. Ar'n çevresinde de çeitli mücevherlerle süslenmi altmlan

minberler, bu minberlerin çevresinde de nurdan tahtlar olur. Daha sonra Yüce

Allah Cennette meskenleri bulunan kiilerin o vadiye gelmelerine izin verir.

Onlar da dizlerine kadar vadideki misk ynlarna dalarlar. Üzerlerinde altn

ve gümüten bilezikler, altn ve gümü ilemeli ipekten giysiler bulunur O

1 Kyamet Sur. 22, 23

* Meryem Sur. 62
3 Hatb (3/200).
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vadinin içine geldikten sonra oturup iyice yerletiklerinde Yüce Allah adna
Musire denilen bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar beyaz miskleri de içine katp
oradaki müminlerin yüzlerine ve giysilerine doru eser. O gün Cennetlikler

sakalsz byksz ve gözlen sürmelidir. Hepsi de otuz üç yandadr ve saçlan

bellerine kadar uzanr. Hepsi de Yüce Allah'n Âdem'i yaratt surette

olurlar.»

Daha sonra Yüce Allah Cennet bekçisi olan Rdvan' çarr ve: «Ey Rdvan!

Kullanm
, misafirlerim ile aramdaki perdeleri kaldr» buyurur. Perdeler kalkp

da oradaki müminler Yüce Allah'n güzellii ve nurunu görünce hemen secdeye

kapanrlar. Ancak Yüce Allah kendi sesiyle onlara: «Banz kaldrn ! badet

dünyada idi. Sîzler imdi mükafat diyanndasmz. Dileyin benden ne dilerseniz,

zira vaad ettiklerine dünyada iken inandnz ve sizlere nimetlerini

tamamlayan Rabbiniz benim! Lütufiarda bulunacam yer burasdr. Onun için

dileyin benden ne dilerseniz» diye seslenir. Oradakiler: «Rabbimiz! Bize

yapmadnz hayr kald m ki? Ölüm sarholuunda bizleri kendimize

getirmedin mi? Mezarlarmzn karanlnda yalnzlmz gidermedin mi?

Sûr'a üfürülü anndaki o büyük korkudan yana bizleri güvende klmadn m?
Hatalarmz balayp, yaptmz çirkin ileri gizli tutmadn m?
Cehennemin üzerindeki köprüde ayaklarmz sabit klmadn m? Bizleri

kendine yakn tutmadn m? Bizlere sesinin lezzetini tattrp nurunla bizlere

tecelli etmedin mi? Bize ihsan etmediin hayr kaldm ki?» karln verirler.

Yüce Allah kendi sesiyle tekrar: «Vaad ettiklerine dünyada iken inandnz

ve sizlere nimetlerim tamamlayan Rabbiniz benim! Dileyin benden ne

dilerseniz» diye seslenir. Oradakiler: « Senden rzan istiyoruz» dediklerinde

,

Yüce Allah: «Zaten sizden raz olduum için hatalarnz baladm, çirkin

ilerinizi gizli tuttum, sizleri kendime yaknlatrdm, sesimin lezzetini

tattrdm ve nurumla sizlere tecelli ettim. Lütufiarda bulunacam yer

burasdr. Onun için dileyin benden ne dilerseniz» buyurur. Bunun üzerine

akllarna gelen bütün istekleri dile getirirler. Yüce Allah bir daha: «Dileyin

benden ne dilerseniz» buyurunca yine akllarna geleni isterler. Yüce Allah bir

daha: «Dileyin benden ne dilerseniz» buyurunca, onlar: «Rabbimiz! Bu

kadarna raz olduk ve kabul ettik » derler. Ancak Yüce Allah bu isteklerinin

yannda lütfü ve kereminden daha fazlasn verir. Cenneti onlar için öyle bir

güzelletirir ki böylesini ne bir göz görmü, ne bir kulak duymu ne de akla
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hayale gelmitir. Bütün bunlar da sadece bir daha buluuncaya kadar

verilenlerdir."

Enes der kî: "Yâ Resûlallah! Anam babam sana feda olsun! Hangi

aralklarla buluurlar?” diye sorduumda: "Haftada bir ve Cuma günleri

buluurlar" buyurdu ve öyle devam etti: "Daha sonra Rabbimizin Ar'tn en

yakn melekler tarlar. Bunlarn yannda dier melekler ile peygamberler de

bulunur. Daha sonra Cennetse meskenleri olanlarn bu meskenlere dönmelerine

izin verilir. Her birinin de Cennette yeil zümrütten yaplm iki tane meskeni

olur. Bu ekilde oradan ayrldklarnda Rablerini bir daha görmek ve lütuf ile

kereminden daha fazla nasiplenmek için dier Cuma gününün gelmesini

özlemle beklerler."

Enes der ki: "Bunu, aramzda kimseler (raviler) bulunmadan bizzat

Resülullah'n <sbITbIIqKu aleyhi vBEeiiem) azndan iittim.”
1

Abdullah b. Ahmed Müsned’e zevâidinde ve Hâkim, Lakft b. Âmir'den

bildirir Nuheyk b. Âsim adnda bir arkadamla birlikte heyet olarak

Resûlullah'a Maiiahu afoyhi YBseien) geldik. Vardmzda sabah namazn kldrmt.

Namaz sonras cemaata döndü ve: "Ey insanlar! Dört gündür susup sizlere

hiçbir ey söylemedim. çinizden kavmi tarafndan bana gönderilen ve

kendilerine: «Bizim için Resülullah'n (saibUahu ateyhi «sefam) neler söylediini

örenin » denilen kiiler var m? Varsa söylesin, zira sonradan unutabilir veya

arkada onu megul edip bunu unutturabilir veya gaflete düüp sonradan

soramayabilir. Böylesi bir eyden de sorumlu tutulacak ve kendisine: «Mesaj

gereken yere ulatrdn m?» diye sorulacak. Söyleyeceklerimi dinleyin ki hayat

bulasnz. Oturun! Oturun!" buyurdu. Bunun üzerine herkes oturdu.

Arkadamla birlikte ayaa kalktk. Resülullah'n isaWu aleyhi «nM baklarnn

da düüncesinin de bizde olduuna kanaat getirdiimizde: "Yâ Resûlallah!

Gayb hakknda ne biliyorsun?” diye sorduk. Bu sorumuz üzerine, Allah

ömrünü uzun klsn, güldü ve ban sallad. Bu sorumla onun açn bulmak

istediimi anlad. "Yüce Rabbin gaybî olan be eyi insanlara kapal tutmutur.

Onlar da Allah'tan baka kimseler bilemez " buyurdu ve eliyle be iareti yapt.

Ona: "Bunlar nedir?” diye sorduumda öyle buyurdu: "Biri kiinin ne zaman

1

Hatfb, el-Mûdih (2/295, 296) ve Taberânî, el-Evsat (2084). Heysemî, Mecmuu z-

Zeüâicfde (2/163, 164): "Ravileri güvenilirdir" demitir. Hasen sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîhu't-Terîb, 694).
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üteceidir. Her birinizin ne zaman öleceini bilir, ancak siz ne zaman
öteceinizi bilmezsiniz. Dieri meninin rahimdeki durumudur. Bunu sadece

Allah bilirken sizler bilemezsiniz. Dieri yarn ne yiyeceindir
, rzkndr. Bir

dieri sknt ve kuraklk annda beklediiniz yamurun ne zaman yaacadr.
Yüce Allah bu halinizi tebessümle karlar, zira yamura yönelik beklentinizi

yakn tuttuunuzu bilir. Bir dieri de kyametin ne zaman kopacadr."

Resûlullah (ufalbh eteytn rad»m) öyle buyurunca, içimden: “Hayrla bize

gülümseyen Rabbimiz bizi asla brakmaz" dedim. Sonra: “Yâ Resûlallah!

Gayba yönelik hem senin, hem de dier insanlann bilebilecei eylerden

bahset. Zira olabilir ki bizim seni imdi tasdik ettiimiz gibi bize yakn duran

Mezhic ile yanbamzda bulunan Has'am kabileleri ve yanlanndan

geldiimiz kavmimiz tasdik etmeyebilirleri* dediimde, Allah Resulü (ssiiaiiahu aiayti

radon) öyle buyurdu: "Bir süre sonra peygamberiniz ölecektir. Ondan da bir

süre sonra Allah katndan kyameti koparacak olan çlk gelecektir ki Allah'a

andolsun ki bu çlk dünya üzerinde bulunan her eyi öldürür. Yüce Rabbinin

yannda bulunan melekler dahi ölür. Daha sonra Rabbin nice ehirleri üzerinde

barndran yeryüzünde dolar. Sonrasnda Ar'm yanndan gökyüzüne bir

yamur gönderir. Allah'a ondulsun ki bu yamur yeryüzünde çlkla çarplp

ölen veya öncesinde ölüp gömülmü olan her bir ölünün üzerindeki topra

açar. Bandan balayarak bu ölüler tekrar canlanr ve dorulup otururlar.

Rabbin öncesi ve sonrasnda yaadklar eyleri görünce onlara: «Sizlere ne

oldu?» diye sorar. Kii: «Rabbim! Henüz dün ölmütük» demeye balar ki

henüz yeni öldüünü ve yaknlarndan yeni ayrldm zanneder."

Ben: “Yâ Resûlallah! Rüzgarlar ve vahi hayvanlar bizleri parça parça

etmi, her tarafmz dalmken Yüce Allah bizleri nasl geri toplayacak?”

diye sorduumda öyle buyurdu: "Bunu sana Allah’n dier nimet ve

kudretlerinden örnek vererek açklayaym. Bazen kupkuru bir araziye gelir ve:

«Bu arazi asla ihya olmaz, bir ey bitirmez» dersin. Ancak Yüce Allah ona öyle

bir yamur gönderir ki birkaç gün soma oraya gittiinde her tarafn yeillenmi

olduunu görürsün. Allah'a andolsun ki Yüce Allah onlar bundan çok daha

kolay bir ekilde sudan ve bitkilerden toplayp bir araya getirir. Bu ekilde

kabirlerinden veya gömüldükleri yerden çkarlar. Onlar Allah'a, Allah da

onlara bakar."
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Ben: "Yâ Resûlaliah! Bizler dünyay dolduracak kadar kalabalk ve kendisi

tek iken nasl o bize bakar, biz ona bakabiliriz?" diye sorduumda öyle

buyurdu: "Bunu da sana Allah'n dier nimet ve kudretlerinden örnek vererek

açklayaym. Güne ile Ay, Yüce Allah'n küçük de olsa iki âyetidir. Ama ayn

anda hem siz onlan görürsünüz, hem de onlar sizi görebilir. Onlar görme

konusunda da birbirinize hiç engel oluturmazsnz. Allah'a andolsun ki Yüce

Allah' görmeniz ve Allah'n da sizi görmesi sizin Güne ile Ay' görmenizden

veya onlarn sizi görmesinden daha rahat ve kolay olur"

Ben: “Yâ Resûlaliah! Rabbimizin huzuruna çktmzda bize ne yapacak?”

diye sorduumda öyle buyurdu: "Yüce Allah'n huzuruna çkarldnz

zaman amel defterleriniz kendisine açk olur. Yapm olduunuz hiçbir ey ona

gizli kalmaz. Sonra Yüce Allah bir avuç suyu alp size doru serper. Allah a

andolsun ki her birinizin yüzüne bu sudan bir damla deer. Bu su damlas

Müslümanlarn yüzünü yumuack ve bembeyaz bir kuma parças gibi

yaparken, kafirin yüzünü ise simsiyah kömür parçasna döndürür. Daha

sonrasnda Peygamberiniz, onun ardndan da salih kimseler ateten bir köprüyü

geçmek üzere yola düerler. Köprüyü geçerken biriniz ate koruna basnca:

«Ahh!» demeye balar ki Yüce Allah da: «Yeridir!» karln verir. Sonra hiç

olmad kadar susamken Resulün havuzunu göreceksiniz. Allah'a andolsun

ki orada biri elini açt zaman kendisini pislikten, sidikten ve her türlü eziyet

veren eylerden kurtaracak kaseler düer. Orada Güne ve Ay' artk

göremezsiniz."

Ben: "Yâ Resûlaliah! Güne ve Ay olmayacaksa nasl göreceiz?” diye

sorduumda: "Burada Güne henüz görünmeden ortal nasl görüyorsanz

orada da ayn ekilde göreceksiniz

"

buyurdu. Ona: "Yâ Resûlaliah! yilik ile

kötülüklerimizin karl nasl verilecek?” diye sorduumda: "Yaptnz
iyiliin karl on katyla, yaptnz kötülüün karl ise aynsyla karlk

görecek. Ancak Rabbiniz bu kötülüklerinizi balayabilir de" buyurdu. Ona:

“Yâ Resûlaliah! Cennet ile Cehennem nasl yerlerdir?” diye sorduumda:

"Allah'a andolsun ki Cehennemin yedi tane kaps vardr ki her bir kaps

binekli kiinin yetmi yl boyunca yol alabilecei kadar genitir" buyurdu. Ona:

“Yâ Resûlaliah! Cennette neler göreceiz?” diye sorduumda öyle buyurdu:

"Süzülmü baldan nehirler, baans ve pimanlk vermeyen arap nehirleri,

tad ve rengi deimeyen sütten nehirler ve kokmayan sudan nehirler

göreceksiniz. Allah'a andolsun ki orada yine bildiiniz meyvelerin benzerleri ve
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daha iyisi ile tertemiz elere de sahip olacaksnz." Ona: "Yâ Resûlallah!

Cennette elerimiz de olacak m?" diye sorduumda: "
Salih olanlara salih

eler de verilecektir. imdi nasl elerinizle ilikiye giriyorsanz orada da onlarla

ilikiye gireceksiniz, ancak bu iliki sonunda çocuk olmayacaktr" buyurdu.

Kendi kendime: "O halde ulaabileceimiz en yüksek mertebelere

ulaacaz" dedim. Sonra Allah Resulü (saidiehu aleyhi ventanYe: "Yâ Resûlallah! Sana

ne üzerine biat edeyim?" dediimde, Allah Resûlü (»iUu bMû ««Hem):
"
Namaz

klman, zekat vermen, müriklerden uzak durman ve Allah'a hiçbir eyi ortak

komaman üzerine " buyurdu. Ben: "Yeryüzünün dou ile bats bizimdir"

dediimde Resûlullah (siioiiahu eleyin vossiiam) kolunu geri çekip elini açt. Zira buna

karlk yerine getiremeyecei bir art koacam zannetti. Ancak ben:

“stediimiz yerde ikamet edebiliriz. Artk kii ne yaparsa kendi için yapar"

diye sözümü tamamladmda, Allah Resûlü (saieUefa *yhi notan):
"
stediin

enindir. Dilediin yerde ikamet edebilirsin. Bir kötülük yaparsan da kendi

aleyhinde yapm olursun" buyurdu. Sonrasnda yanndan çekildik.

Çekildiimizde bizim için: "Allah'a andolsun ki bu ikisi hem dünya hem de

ahirette insanlarn en takvalüandr" buyurdu. Ka’b: "Yâ Resûlallah! Kimler?"

diye sorunca, Allah Resûlü Mliahu si»yhi «mIM:
"
Muntefik'in oullan, bunu

hakediyorlar" karln verdi.

Oradan ayrldktan sonra tekrar yanna geldim ve: "Yâ Resûlallah!

Cahiliye'deyken yaplan iyiliklerin bir karl olacak m?" diye sordum.

Kureylilerden biri: "Vallahi senin baban Muntefik Cehennemdedir" dedi.

Herkesin önünde babam hakknda böyle dedii için yüzümün eti ile derisi

arasnda sanki ate konulmu gibi öfkelendim. çimden: "Yâ Resûlallah! Ya

senin baban?" diye sormay geçirdim, ancak sonra: "Yâ Resûlallah! Ya senin

yaknlann?" diye sordum. Resulullah'n (ullallahu afeyhî veollem) öyle buyurdu:
"
Benim

yaknlanm da! Âmirî veya Kureylilerden mürik olan herhangi birinin kabrine

uradn zaman: «Kötü bir müjde ile beni sana Muhammed gönderdi.

Cehennem ateinde yüzün ve kamn üzerinde sürükleneceksin» de." Ona: "Yâ

Resûlallah! Neden öylesi bir duruma düecekler? Zira iyi eyleri de yapar ve

salih kiiler olduklarn düünürlerdi?" diye sorduumda, Allah Resûlü MiMu

BByti mdlem): "Çünkü Yüce Allah her yedi ümmet sonras bir peygamber gönderir.
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Yüce Allah'n bu peygamberine kar çkanlar yolunu aranlardan, itaat

edenler ise hidayete ermilerden olurlar" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud ve Ibn Mâce, Ebû Rezîn'den bildirin Allah

Resûlü (sbIIbHbHo aleyhi ««Biienj'e: "Yâ Resûlallah! Kyamet gününde her birimiz ayn

ayn Rabbimizi görecek miyiz?” diye sorduumda: "Evet!" karln verdi.

"Bu nasl olabilir?” diye sorduumda, Allah Resûlü (Hilafla!» aM matem): "Mehtapl

bir gecede Ay' hepiniz ayn ayn görmüyor musunuz
?"

buyurdu. "Evet!”

dediimde de:
"
Yüce Allah her eyden daha büyük ve yücedir" buyurdu .

2

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Kyamet gününde Yüce

Allah'a ilk bakacak olanlar körlerdir” demitir.

Ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Musa b. es-Sabbâh’tan bildirin Kyamet

gününde Allah dostlan Yüce Allah'n önünde üç snf halinde dururlar. lk

snftan bir adam huzura getirilir. Yüce Allah ona: "Ey kulum! Bana neden

kulluk ettin?” diye sorunca, adam: "Rabbim! Cenneti, meyvelerini, aaçlarn,

nehirlerini, hurileri, türlü nimetleri ve sana itaat edenler için orada

hazrladn eyleri duyunca bunlarn arzusu içinde gecelerimi ibadetle,

gündüzlerimi de oruçla geçirdim” der. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kulum!

Sen Cennet için amel yapmsn. O zaman Cennete gir. Bir lütuf olarak da seni

Cehennemden azat ediyorum” buyurur. Sonrasnda bu adam içinde

bulunduu snfla birlikte Cennete girer.

Daha sonra ikinci snftan bir adam getirilir. Yüce Allah ona da: "Ey kulum!

Bana neden kulluk etin?” diye sorunca, adam: "Rabbim! Cehennemi,

zincirlerini, bukalarn, alevini, ate korlann ve dümanlarn için orada

hazrladn eyleri duyunca bunlann korkusuyla gecelerimi ibadetle,

gündüzlerimi de oruçla geçirdim” der. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kulum!

Sen Cehennem korkusuyla amel yapmsn. Seni Cehennemden azat

ediyorum. Bir lütuf olarak da seni Cennete koyuyorum” buyurur. Sonrasnda

bu adam içinde bulunduu snfla birlikte Cennete girer.

1

Abdullah b. Ahmed 26/121-128 (16206) ve Hâkim (4/560-564). Müsned'in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
2
Ebû Dâvud (4731) ve bn Mâce (/180). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sürten Ebî

Dâvud, 3957).
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Daha sonra üçüncü snftan bir adam getirilir. Yüce Allah ona da: “Ey
kulum! Bana neden kulluk etin?" diye sorunca, adam: “Rabbim! Sana olan

sevgim ve kavuma arzumdan dolay kulluk ettim. zzetine yemin olsun ki

sadece sana olan sevgim ve kavuma özlemi içinde gecelerimi ibadetle,

gündüzlerimi de oruçla geçirdim" der. Bunun üzerine Yüce Allah: “Kulum!

Sen benim sevgim ve özlemimle kulluk etmisin" buyurur. Sonra Rabbimiz

ona tecelli eder ve: “ite buradaym! Bakabilirsin" buyurur. Sonra: “Lütuf

olarak seni Cehennemden azat edip Cennete koyuyorum. Ziyaretçi olarak da

melekleri sana göndereceim. Bizzat kendim sana selam edeceim"
buyurur. Sonrasnda bu adam içinde bulunduu snfla birlikte Cennete girer.

bn Ebî eybe, Nesâî ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-SifâFda Ammâr b. Yâsiriden

bildirir: Resûlullah'n (uiiaifahu aleyhi vasoiiam) öyle dua ettiini iittim: “Allahmf Gayb

bilgine ve yarattklarn üzerindeki hükümranlna dayanarak ayet yaamak

benim için daha hayrl ise beni yaat, ölümüm benim için daha hayrl ise de

canm al. Allahm! Yalnzken de insanlar içendeyken de senden korkmay bana

nasip et. Kzgnken de, sakinken de doruyu söylemeyi bana bahet. Allahm!

Zenginlikte de, fakirlikte de iktisatl olmay senden diliyorum. Senden bitmeyen

bir nimet ve ard kesilmeyen bir mutluluk dilerim. Takdirine nza göstermeyi,

ölümden sonra rahat bir yaam, senin cemalini görme lezzetini ve herhangi bir

zarara uramadan sana kavumay bana bahet. Fitneler içinde sapmaktan sana

snyorum. Allahm! Bizleri imann güzellikleriyle güzelletir, tizleri hidayete

erenlerden ve hidayete rehber olanlardan ktl."
1

Beyhakî, Zeyd b. Sâbit’ten bildirir Resûlullah («Biisiishu aleyh ve««r) bana bir dua

öretti. Her gün bu duay etmemi, aileme de etmelerini söylememi istedi.

Bana öyle buyurdu: "Sabahladn zaman öyle de: «Allahm! Emrindeyim ve

buyruklarna amadeyim. Tüm hayrlar senin elindedir. Tüm hayrlar senden

gelip yine sana varr . Allahm! Söylediim her sözün, ettiim her yeminim ve

adadm her adan önünde mutlaka senin iraden bulunmaktadr. Zira ancak

senin dilediin olur, dilemediin bir ey de asla olacak deildir. Senin iraden

dnda ne bir güç ne de bir kurvet olabilir. Sen ki her eye kadirsin. Allahm!

u ana kadar ancak senin merhamet ettiklerine dua ettim ve ancak senin

1 bn Ebî eybe (10/264, 265), Nesâî (1304, 1305) ve Beyhakî (227, 244). Sahîh hadistir

(Bakuv Elbânî, Sahih Sünen es-Nesâî, 1237, 1238).
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lanetlediklerine lanet ettim. Dünyada da, Shirette de tek dostum sensn.

Müslüman olarak canm al ve beni salih kullarnn arasna kat.

Allahm! Hiçbir kötülüün zararna uramadan ve beni saptracak bir

fitneye bulamadan senin takdirine nza göstermeyi, ölümden sonra (ateten

uzak) serin bir hayat, senin cemaline bakma lezzeti ile sana kavuma arzusunu

bana nasip et. Allahm! Hakszlk etmekten veya hakszla uramaktan

,

bakalarnn hakkna tecavüz ettnekten veya hakkma tecavüz edilmesinden,

balamayacan bir günaha bulamaktan veya bir suç ilemekten sana

snrm.

Ey gökleri ve yeri yaratan, gayb ve aikâr bilen, yücelik ve ikramlar sahibi

Allahm! Bu dünya hayatmda sana söz verip seni ahit tutarak -ki ahit olarak

sen yetersin- diyorum ki: Senden baka ilah olmadna, tek olduuna ve hiçbir

ortann bulunmadna, hükümranln ve hamdin sadece sana mahsus

olduuna, her eye kadir olduuna ehadet ederim. Yine ahadet ederim ki

Muhammed senin kulun ve Resulündür. Vaadettiin (o gün) haktr. Sana

kavumak haktr. Cennet haktr. Kyamet üphesiz bir ekilde vaki olacaktr.

Kabirlerdekini diriltecek olan da sensin. Ve yine ehadet ederim ki ayet beni

bana brakacak olursan, beni heba olmayla, kusurlarla, günah ve hatalarla ba

baa brakm olursun. Oysa ben sadece senin merhametine güveniyorum. Tüm

günahlarm bala, zira günahlar ancak sen balayabilirsin. Tövbemi kabul

et, zira tövbeleri kabul edip merhamet eden sadece sensin.»"
1

ibn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Salih: "O gün birtakm

yüzler aydndr. Rablerine bakarlar
"2 buyruunu açklarken: “Kyamet

gününde bir takm yüzler çok güzel olacaktr ve Rablerinden gelecek

mükafat bekleyeceklerdir, anlamndadr"' demitir.

3

bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "Rablerine bakarlar
"4 buyruunu

açklarken: “Rablerinden gelecek mükafat bekleyeceklerdir, anlamndadr"

demitir.

1

1

Beyhakî, el-Esmâ' ve's-Sifât (343), Ahmed 35/520, 521 (21666). Ahm?d'in

Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
2 Kyâmet Sur. 22, 23
3 bn Ebî eybe (13/544) ve bn Cerîr (23/509).
4 Kyamet Sur. 23
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S>rjj

"O gön birtakm yüzler de asktr. Kendisinin belkemiinin
kmlacan sanr." (Kyamet Sur. 24, 25)

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: M
s;-0 âiji S^j”2

âyetinin anlam nedir?” diye sorunca, ibn Abbâs: "O gün baz yüzler asktr,

somurtmutur, anlamndadr” dedi. Nâfi’: "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi

ki?” diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. Ubeyd b. el-

Abras'n:

“Sabah vakti Temîmlilerle Nessârda kar§tJatk

Yüzhri bembeyazd, mutsuz ve somurtmulardi’ dediini iitmez misin?”

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Katâde: "ö^U âyetini: “O gün baz yüzler asktr” eklinde

açklamtr.5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "O gün birtakm

yüzler de asktr. Kendisinin belkemiinin krlacan sanr*
6 buyruunu

açklarken: “O gün baz yüzler kendilerine bir kötülük dokunacan

düündükleri için somurtmutur” demitir.
7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-MünzirMn bildirdiine göre Mücâhid:

"O gün birtakm yüzler de asktr. Kendisinin belkemiinin krlacan
sanr*

8 buyruunu açklarken: “O gün baz yüzler, balanna bir musibet

gelmesini bekledikleri için somurtmutur" demitir.
9

1 bn Cerîr (23/508).
1 Kyamet Sur. 24
3

el-tkân'âe (2/98) geçtii üzere Tast.
4 Kyamet Sur. 24
5 Abdurrezzâk (2/334) ve bn Cerîr (23/511).
6 Kyâmet Sur. 24, 25
7 bn Cerîr (23/511, 512).
8 Kyamet Sur. 24, 25
9 bn Cerîr (23/511, 512).
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jUl çiâlj * jl^JI S jj * <J öi jjj * 4^ >H
**

^LüJl iiiji * JjLUU

"Hayr! Can boaza dayand zaman: «Çare bulan yok

mudur?» denilir. Artk ayrlk vaktinin geldiini anlar.

Bacaklar birbirine dolar. O gün sevk Rabbin huzurunadr."
(Kyamet Sur. 26-30)

hnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: cJ«Ij laj
”

1

âyetini: “Can

boaza dayand zaman” eklinde açklamtr.

Aodurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ceninin bildirdiine göre Katâde:

"Çare bulan yok mudur? denilir"' âyetini açklarken: “Tedavi edecek olan

tabip yok mudur, anlamndadr” demitir .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünziHin bildirdiine göre Ebû Klâbe:

"Çare bulan yok mudur? denilir
"4

âyetini açklarken: “ifa verecek bir tabip

yok mudur, anlamndadr” demitir.

5

Abd b. Humeyd ve bn CerîHin bildirdiine göre Katâde: “Çare bulan yok

mudur?" denilir. Artk ayrlk vaktinin geldiini anlar. Bacaklar birbirine

dolar"6 âyetlerini açklarken öyle demitir: “Canlan boaza dayand
zaman kendilerini iyiletirecek tabipler ararlar. Ancak bu tabiplerin Allah'n

hükmü olan ölüme kar yapabilecekleri bir ey yoktur. te o zaman bu kii

artk dünyadan aynlma zamannn geldiini anlar. Daha önce üzerlerine basp

dolat ayaklan ölmü, artk kendisini tayamaz hale gelmilerdir.”
7

1 Kyamet Sur. 26
2 Kyamet Sut. 27
J
Abdurrezzâk (2/335).

4
Kyamet Sur. 27

s bn Cerîr (23/513).
6 Kyamet Sur. 27-29
7 bn Cerîr (23/514, 520).
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Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk:

"Çare bulan yok mudur? denilir
"1

âyetini açklarken: "Bundan kast tabiptir"

demitir.
2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Çare bulan yok mudur?

denilir
"3

âyetini açklarken: "Bana efsun yapp iyiletirecek biri yok mudur,

anlamndadr” demitir.

bn Cerîr, krime'den aynsn bildirir.

4

bn Ebi'd-Dünya Zikru'l-Mevfte, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "&\j ^ âyetini açklarken: "Ölüm

annda kiinin ruhu bedeninden çekilmeye balar. Boazna kadar ulanca:

"Ruhunu kim alp göe çkaracak? Rahmet melekleri mi yoksa azap melekleri

mi?” diye sorulur” demitir. “jllJi* (jllJi cJüis”
6
âyetini açklarken de: "O an

dünyas ile âhiretf birbirine dolap karr, anlamndadr1
' demitir.

7

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre EbuM-Âliye: " JJ3

^ij”

8

âyetini açklarken: "Ölüm annda kiinin ruhunu kimin göe çkaraca
*

konusunda rahmet melekleri ile azap melekleri aralarnda çekiirler
1 '

demitir.

bn Cerîriin bildirdiine göre Ebu'l-Cevzâ: "^ij & âyetini açklarken

öyle demitir: Kiinin ölüm annda melekler birbirlerine: "Onun ruhunu kim

göe çkaracak? Rahmet melekleri mi, yoksa azap melekleri mi?” derler.
10

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn

Abbâs, "Artk ayrlk vaktinin geldiini anlar"
1
âyetini: "ibii -ol lafzyla

okumutur.
2

1 Kyamet Sur. 27
2 bn Cerîr (23/513).
3 Kyamet Sur. 27
4 bn Cerîr (23/513)
5 Kyamet Sur. 27
6 Kyâmpt .Sur. 29
7 bn Cerîr (23/514, 515) ve bn Kesîr, Tefsî/do (8/307) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
8 Kyamet Sur. 27
9 Kyamet Sur. 27
10 bn Cerîr (23/514, 515).
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bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

“lidJl <3lJi cJujlî
’’3

âyetini açklarken öyle demitir. “Dünya günlerinin son

günü ile âhiret günlerinin ilk günü bir araya gelir. Yüce Allah'n merhamet

ettii kimseler hariç böylesi biranda kii dehet üzerine dehet yaar.”4

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Mücâhid: JlUi çJUls

jCjb”
5

âyetini açklarken: “Ölüm annda dünya ileri ile âhiret ilerinin

birbirine karmasdr" demitir.

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Bacaklar birbirine

dolar"7 âyetini açklarken: “Bir aya dünyada bir aya âhirette olan kiinin

bu sknt ile deheti yaamasdr” demi ve airin:

“Ve sava bütün deheti ile gelip çatt" beytini okumutur.

Abd b. Humeyd de krime, Rabî*, Atiyye ve Dahhâk'tan aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Bacaklar birbirine dolar"3

âyetini açklarken: “Kiinin ölüm annda sknt üzerine sknt yaamasdr"

demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Bacaklar birbirine dolar"9

âyetini açklarken: "Hayat ile ölümün kiide bir araya gelmesidir” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Bacaklar birbirine

dolar"10
âyetini açklarken: “Ölüm annda ruhu bedeninden çekilen kiinin

ayaklannn birbirine dolanmasdr" demitir.

Kyamet Su. 28

Bkz: el-Muhtesab (2/342).
1

Kyamet Sur. 29

ibn Cerir (23/516) ve el-tkâride (2/51) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.
’ Kyamet Sur. 29
1 bn Cerir (23/516).

Kyamet Sur. 29
1 Kyamet Sur. 29
1

Kyamet Sur. 29
0 Kyamet Sur. 29
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre a'bî: "Bacaklar

birbirine dolar"1
âyetini açklarken: “Ölüm annda kiinin ayaklarnn

birbirine dolanmasdr" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Bacaklar birbirine dolar"2

âyetini açklarken: “Ölüm annda kiinin bir ayayla dierine vurup

çrpndn görmez misin?" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr*in bildirdiine göre Dahhâk: "Bacaklar

birbirine dolar*3
âyetini açklarken: “Kiinin ölüm sonrasnda bedenini

insanlarn, ruhunu ise meleklerin hazrlamasdr" demitir.

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)'ye,

"Bacaklar birbirine dolar*5 âyeti sorulunca: “Bunlar kefene sarlan

bacaklanndr" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "O gün sevk Rabbin

huzurunadr
* 6

âyetini açklarken: “Bu sevkedili âhirette olacaktr" demitir.

* <UÎ j\ Çj p * j>-j OJT^j * JU j
hyi ot ol-jy * JjU Ü Jj! p * j/U Ü jjl

Csj+jl JU jiÜ. illi •

"te o, tasdik etmemi, namaz da klmamt. Fakat

yalanlam ve yüz çevirmiti. Sonra da kasla kasla ailesine

gitmiti. Bu azap sana lâyktr, lâyk! Evet, lâyktr sana,

lâyk! nsan, babo braklacan m sanr... Peki, bunlar

yapann ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?"
(Kyamet Sur. 31-36, 40)

1 Kyamet Sur. 29
3 Kyamet- Sur. 29
3 Kyamet Sur. 29
4 bn Cerîr (23/517)
s Kyamet Sur. 29
6 Kyamet Sur. 30
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "ite o, tasdik etmemi, namaz da klmamt. Fakat yalanlam ve

yüz çevirmiti. Sonra da kasla kasla ailesine gitmiti. Bu azap sana lâyktr,

lâykl Evet, lâyktr sana, lâyk!"1 âyetlerini açklarken öyle demitir. "Bu kii

Ebû Cehil b. Hiâm'dr. Ebû Cehil Allah'n Kitab’n tasdik etmemi, Allah’a

namaz klmam, Allah'a itaattan yüz çevirmiti. Kibir içinde kasla kasla bir

yürüyüü vard. Bize bildrilene göre Resûlullah (saiMata siM* «Miinn) onun

yakasndan tutmu ve: "Bu azap sana lâyktr, lâyk! Evet, lâyktr sana,

lâyk!"2 âyetlerini kendisine okuyarak Allah'n ona azap üzerine azab

edeceini bildirmitir. Buna karlk Ebû Cehil: "Ne sen, ne de Rabbin bana bir

ey yapamazsnz. Zira Mekke’de benden daha üstünü yoktur" demitir. Yine

bize bildirilene göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aterfn mailem): "Her ümmetin bir

firavunu vardr. Bu ümmetinfiravunu da Ebû Cehildir" buyurmutur .

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Sonra da

kasla kasla ailesine gitmiti
"4

âyetini açklarken: "Böbürlenerek ailesi ile

yaknlannn yanna giden bu kii Ebû Cehil’dir" demitir.

Ibn Ebî Hâtîm’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Jai ’’5
ifadesini:

"Kaslmak” eklinde açklamtr.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî

ve bn Merdûye, Saîd b. Cübeyriden bildirir bn Abbâs’a: "Bu azap sana

lâyktr, lâyk! Evet, lâyktr sana, lâyk!"6 âyetlerini Hz. Peygamber (aU(s)>u aleyh,

««efem), Ebû Cehil'e kendi yanndan m yoksa Yüce Allah'n emriyle mi söyledi?”

dediimde, bn Abbâs: “Önce kendi yanndan söyledi, ancak sonradan Yüce

Allah bunlan âyet olarak indirdi" karln verdi .

7

1 Kyamet Sur. 31-35
2 Kyamet Sur. 34, 35
1 Abdurezzâk (2/334, 335).
4 Kyamet Sur. 33
5 Kyamet Sur. 33
s Kyamet Sur. 34, 35
7
Nesâî, S. el-Kübrâ (11638), bn Cerîr (23/525), Taberânî (12298) ve Hâkim (2/510,

"sahîh"). Heysemî, Mecmuu 'z-Zeuûid'de (7/132) der ki: "Ravileri güvenilirdir."
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs:

djj jI
Ml buyruunu: "Babo, kendi haline braklacan m sanyor"

eklinde açklamtr.2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: ^san,
babo braklacan m sanr"

3
âyetini açklarken: "Kendisine emirler ve

yasaklar konulmadan öylesine kendi haline braklacan m sanyor”

demitir.

Abd b. Hmeyd'in bildirdiine göre Katâde: jl"
4 buyruunu:

"Babo, kendi haline braklacan m sanyor" eklinde açklamtr. "Peki,

bunlan yapann ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?"
5

âyetini

açklarken de öyle demitir: "Bize bildirilene göre Hz. Peygamber (saiiBiihu aleyhi

vBsellem) bu âyeti okuduu zaman: "O'nu tenzih ederim. Elbette buna gücü yeter"

buyururdu.
6

Abd b. Humeyd ve ibnu'I-Enbârî Mesâhifde Salih Ebu’l-Halîl'den bildirir.

Hz. Peygamber (»yigim aleyhi mailem), "Peki, bunlar yapann ölüleri tekrar

diriltmeye gücü yetmez mi7"
7
âyetini okuduu zaman:

"Allahm ! Seni tenzih

ederim. Elbette buna gücün yeter

"

buyururdu.

bn Merduye, Berâ b. Âzib’den bildirir: "Peki, bunlar yapann ölüleri

tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?"
8
âyeti nazil olduu zaman Resûlullah

(sailaHahu aleyhi meltem);
"
Rabbim ! Seni tenzih ederim. Elbette buna gücün yeter

"

buyurdu.

bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah (saiiailahu aleyhi meltem), "Peki,

bunlar yapann ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?"
5

âyetini

okuduu zaman: "Seni tenzih ederim. Elbette buna gücün yeter" buyururdu.

Kyamet Sur. 36

bn Cerîr (23/526) ve el-ltkân'de (2/51) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

Kyamet Sur. 36

Kyâmet Sur. 36

Kyâmet Sur. 40

Abdurrezzâk (2/334).

Kyâmet Sur. 40

Kyamet Sur. 40

Kyâmet Sur. 40
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bnu’n-Neccâr Târih’de Ebû Umâme’den bildirin Veda haccndan sonra

Resûlullah'n (saiuiahu aleyh meHem) arkasnda namaz kldm. Namazlannda Kyamet

Sûresi'ni çokça okurdu. “Peki, bunlar yapann ölüleri tekrar diriltmeye

gücü yetmez mi?"
1
âyetini okuduu zaman da:

"
Elbette buna gücün yeter!

Ben de buna ahitlerden biriyim" buyururdu.

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud ve Beyhakî Sünen'de Mûsa b. Ebî Âie'den

bildirin Adamn biri evinin damnda namaz klyordu. "Peki, bunlar yapann

ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?'
2

âyetini okuduu zaman da:

"Seni tenzih ederim. Elbette buna gücün yeter” diyordu. Neden böyle dedii

kendisine sorutunca: "Resûlullah'n (sai^iehu »isyhi ««hm) de böyle dediini iittim”

karln verdi .

3

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Ibnu'l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî’nin Sünen’de Ebû Hureyre’den bildirdiine göre ResûlullahiraUaHshu aleyh

vbtelem) öyle buyurmutur. "Biriniz Tin Sûresi'ni okurken «Allah, hüküm

verenlerin en üstünü deil midir?»
4

âyetine ulat zaman: «Elbette en

üstünüdür. Ben de buna ahitlerden biriyim» desin. Biriniz Kyamet Sûresi ni

okurken 'Peki, bunlan yapann ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?*5

âyetine ulanca : "Elbette buna gücün yeter" desin. Biriniz Mürselât Sûresi'ni

okurken «Onlar artk bundan sonra hangi söze inanacaklar»
6
âyetine ulat

zaman: «Allah'a iman ederiz» desin."
7

Ibnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Câbir b. Abdîllah'tan bildirir Resûlullah

MbMu aleyh «saltam) öyle buyurdu: "Kyamet Sûresi'ni okurken «Peki, bunlar

yapann ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?»8 âyetine ulanca:

«Elbette buna gücün yeter» de."

1 Kyamet Sur. 40
1 Kyamet Sur. 40
3
Ebû Dâvud (884) ve Beyhakî (2/310). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 786).
4 Un Sur. 8
5 Kyamet Sur. 40
6
Mürselât Sur. 50

7 Ahmed 12/353 (7391), Ebû Dâvud (887), Tirmizî (3347), Hâkim (2/510, "sahih") ve

Beyhakî (2/310, 311). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sütten Ebî Dâvud, 188).
8 Kyamet Sur. 40
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, Kuriân

okurken, "Peki, bunlar yapann ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?"
1

âyetine ulanca: “Allahm! Seni tebih ederim. Elbette buna gücün yeter"

dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'd-Durays, bn Abbâs'tan bildirir: "Yüce Rabbinin

adn tebih et"

2

âyetini okuduun zaman: “Yüce Rabbimi tebih ederim” de.

"Peki, bunlar yapann ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?"
1
âyetini

okuduun zaman da: “Seni tebih ederim. Elbette buna gücün yeter” de .

4

1 Kyâmet Sur. 40
2
A'lâ Sur. 1

3 Kyamet Sur. 40
4 bnu'd-Durays (13).



NSAN SÛRES
Nehhâs’n bildirdiine göre bn Abbâs: "nsan Sûresi, Mekke'de nar.il

oldu” demitir .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bnu’z-Zübeyr "nsan Sûresi,

Medine’de nazil oldu” demitir.

bnu’d-Durays, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre ibn Abbâs:

"nsan Sûresi, Medine'de nazil oldu” demitir .

3

Taberânî, bn Merdûye ve bn Asâkir, bn Ömer'den bildirir: Habeli bir

adam Resûlullah'a (saiiaiiahu aie^i veseiim) geldiinde Allah Resûlü adama: "Örenmek

istediin birey varsa sor" buyurdu. Adam: "Yâ Resûlallah! Hem ten rengi,

hem yüz güzellii olarak, hem de peygamberlii de alarak bizden üstün

klndnz. ayet senin iman ettiin eye iman edersem ve senin amellerin gibi

amellerde bulunursam Cennette seninle birlikte olur muyum?” diye sordu.

Resûlullah (saiiaiuhu aisrhî resriiem): "Evet! Canm elinde olana yemin olsun ki siyah

tenli olan kiinin Cennetteki beyazl bin yllk bir mesafeden dahi görülür
"

buyurdu ve öyle devam etti: "La ilahe illallah diyen kiinin Yüce Allah

katnda bir ahdi olur. Sübhânallahi ve bihamdihi, diyen kiiye yüz yirmi dört

bin iyilik sevab yazlr." Ardndan: "insann üzerinden, henüz kendisinin

anlan bir ey olmad uzun bir süre geçmedi mi... Ne yana bakarsan bak,

(ynla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün" 3
âyetleri nazil oldu. Habeli

adam: "Peki Cennette benim gözler de senin gözlerinin gördüklerini görecek

mi?” diye sorunca, Allah Resûlü (saiidiahu aiayhi n»ü\m): "Evet, görecek" buyurdu.

Sonrasnda bu Habeli hasta dütü ve vefat etti. Resûlullah'n(xdMiaiugMvnzM

onu mezarna bizzat kendi elleriyle indirdiini gördüm .

4

Ahmed Zühd’de Muhammed b. Mutarriften bildirin Güvenilir birisinin

bana bildirdiine göre siyah tenli bir adam Hz. Peygamberce («atehim alayl re»hm)

tesbîh ile tehlîl konusunu soruyordu. Adamn çok konutuunu düünen

1 NehhÂs (sh. 757).
2
Îbnu'd-Durays (17, 18) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).

1
nsan Sur. 1-20

4
Taberânî (13595) ve bn Asâkir (34/64, 65). Heysemî, Mecmau'z-Zeoüufde (10/420)

der ki: "snadnda zayf biri olan Eyyûb b. Utbe vardr" demitir.
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Ömer b. el-Hattâb ona: »Yava ol! Resûlullah'a taMu aleyh, mt\\m) fazla

yüklendin deyince, Allah Resûlü (salisilata aleyhi vesdiem): "Sakin ol ey Ömer!"
buyurdu. Sonrasnda nsan Sûresi nazil oldu. Hz. Peygamber (biumiu aleyhi veniem)

bu sûreyi okurken Cenneti anlatan âyetlere ulanca siyah tenli adam derin

bir iç çekip ruhunu teslim etti. Adamn bu ekilde ölmesi üzerine Hz.

Peygamber (saflallata Heyhi resellere): 'Adam Cennetin özlemi içinde öldü" buyurdu.

bn Vehb, bn Zeyd'den bildirir: Resûlullah haiiiatu aleyhi veseiiem), nsan Sûresi'ni

okuyordu. Bu sûre nazil olduunda yannda siyah tenli bir adam da vard.

Allah Resûlü (saftniiBhu aleyhi «ssiiem) Cenneti anlatan âyetlere ulat zaman siyah

tenli adam derin bir iç çekip ruhunu teslim etti. Adamn bu ekilde ölmesi

üzerine Hz. Peygamber (niu«ta 4eyh; asllm): "Arkadam Cennetin özlemi içinde

öldü" buyurdu.
1

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Meni', Ebu’-eyh Azame’de, Hâkim ve

Diyâ, Ebû Zeriden bildirir: Resûlullah (sBidiata aisytu veseilem), nsan Sûresi'ni sonuna

kadar okudu ve öyle buyurdu:
"
Ben sizin göremediklerinizi görüyor,

iitemediklerinizi iitiyorum. Gökyüzü çatrdad ki çatrdamakla da hakl! Zira

alnn koyup Allah’a secde eden bir melein bulunmad dört parmaklk dahi

bo bir yeri yoktur. Vallahi benim bildiklerimi siz de bilseydiniz çok alar az

gülerdiniz. Yataklarnzdaki kadnlardan zevk almaz, sokaklara dökülür Allah'a

yalvarp yakanrdtmz.
"2

lüü û\ * ;>ju ti ü\ # y. üi_Jy>J j*

J_JÜI ÜJ ti\ * \frfû
iliiiî .JÎ çlliîU y. Li)t

I «t» >jfL UJ

'

"nsann üzerinden, henüz kendisinin anlan bir ey
olmad uzun bir süre geçmedi mi? Biz insan katk bir

nutfeden yarattk. Onu imtihan edelim diye kendisini iitir

ve görür kldk. üphesiz biz ona yolu gösterdik. ster

1 bn Kesir, Tefsfr'de (8/310) geçtii üzere bn Vehb. bn Kesir: "Mürsel arîb (tek

kanall) bir hadistir" demitir.
1 Ahmed 35/405 (21516), Tirmizî (2312, "hasen"), bn Mâce (4190), Ebu-eyh (509) ve

Hâkim (2/510, 511, 4/544, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn: F.lbâni, Sahîh Sünen et-Tirmizî,

1882).
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ükredri olsun ister nankör.” (n»an Sur. 1-3)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "nsann

üzerinden, henüz kendisinin anlan bir ey olmad uzun bir süre geçmedi

mi?"1
âyetini açklarken öyle demitin “Buradaki insandan kast Âdem'din

Henüz kendisinin anlan bir ey olmad uzun bir zaman geçmitir. Zira

Âdem’in yaratl henüz yenidir ve ondan sonra yaratlan baka bir yaratk

türü bilinmemektedir.”

bnu’l-Mubârek, Ebû Ubeyd Fadâil'de, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, adamn birinin: "nsann üzerinden,

henüz kendisinin anlan bir ey olmad uzun bir süre geçmedi mi?”
3

âyetini okuduunu iitince: “Keke bu süre devam etseydi (de hiç

yaamasaydk)” dedi .

3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre ibn

Mes'ûd, adamn birinin: "nsann üzerinden, henüz kendisinin anlan bir ey
olmad uzun bir süre geçmedim?"4 âyetini okuduunu iitince: “Keke bu

süre devam etseydi (de hiç yaamasaydk)” dedi. Böyle dedi diye kendisine

sitem edilince de bn Mes’ûd yerden bir dal parças ald ve: “Keke (insan

yerine) bunun gibi olsaydm” dedi.

5

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "nsann

üzerinden, henüz kendisinin anlan bir ey olmad uzun bir süre geçmedi

mi?”* âyetini açklarken: “Yaratklar içinde tür olarak en son yaratlan

Âdem'dir” demitir .

7

insan Sur. 1

nsan Sur. 1

bnu'l-Mubârek (235) ve Ebû Ubeyd (sh. 70).

nsan Sur, 1

bn Ebî eybe (13/298).

insan Sur. 1

Abdurrezzâk (2/336).
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bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "nsann üzerinden, henüz
kendisinin anlan bir ey olmad uzun bir süre geçmedi mi?"1

âyetini

açklarken: "Buradaki insan özel biri deil bütün insanlardr1
’ demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, krime’den bildirin "Baz sürelerin

zaman aral belli deildir. Yüce Allah: "nsann üzerinden, henüz kendisinin

anlan bir ey olmad uzun bir süre geçmedi mi ?"

2

buyurur. Vallahi Yüce

Allah onu yaratana kadar ne kadar zaman geçti bilinmemektedir."

Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb:

"nsann üzerinden, henüz kendisinin anlan bir ey olmad uzun bir süre

geçmedi mi?"1
âyetini okudu ve: "Ey Rabbim! zzetine yemin olsun ki öyledir!

Sonradan onu gören ve iiten, yaayan ve ölen biri kldn" dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Abdullah b. Mes’ûd

öyle demitir: "Size bir söz söylediimiz zaman bu sözümüzü Yüce Allah’n

Kitabyla destekleriz. Nutfe rahimde krk gün boyunca ayn halde kalr.

Üzerinden krk gün geçtikten sonra kan phts haline gelir. Bir krk gün

sonrasnda da et parças halini alr. Yüce Allah onun yaratln belirlemeyi

takdir ettii zaman bir melek gönderip: "Yaz!" buyurur. Melek: "Ne

yazaym?" diye sorunca, Yüce Allah: Cennetlik mi Cehennemlik mi, erkek mi

dii mi olacan, rzkn, yapaca eyleri ve ecelini yaz" buyurur. Sonra Yüce

Allah bu yönde diledii eyi vahyeder, melek de bunlar yazar." Sonra

Abdullah: iALî HâÜ- lij
"4

âyetini okumu ve: "Emâc ifadesinden

kast damarlardr" demitir.

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: "gLÜ” 5

ifadesini açklarken: "Bundan kast damarlardr" demitir.

6

Abd b. Humeyd ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz

insan katk bir nutfeden yarattk ..."
1 buyruunu açklarken: "Erkek suyu

ile kadnn suyunun karmndan yarattk" demitir.

1 nsan Sur. 1

2 nsan Sur. 1
3 nsan Sur. 1
4
insan Sur. 2

5
insan Sur. 2

* Fethu'l-BârTde (8/684) geçtii üzere Saîd b. Mansûr.
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz insan katk bir

nutfeden yarattk..."
2 buyruunu açklarken: “Erkein suyu ile kadnn

suyunun karmndan yarattk” demitir.

Tastî ve Taberânî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “ 6*

eLÜ aiLj''
3 buyruunun anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: “Erkein

suyu ile kadnn suyunun rahimdeki kanmndan, anlamndadr” dedi. Nâfi':

"Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs u karl
verdi: “Evet, bilirler. Züeyb'in:

'Attm okun tüyleri ile arka tarafna

Avn kan ile ikembe suyu bulam gibi" dediini itmez misin?”
4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Rabî’: “Emâc, erkein suyu ile kadnn

suyunun bir araya gelip kanmasdr” demitir.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: “Emoc, kan ile

suyun karmas sonrasnda kan phtsna, ondan sonra da et parçasna

dönümesidir” demitir.
5

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basit): "Biz

insan katk bir nutfeden yarattk..."

6

buyruunu açklarken öyle demitir:

“nsan kanla kank bir nutfeden yaratld. Bu kan da hayz kandr. Kadn

hamile kald zaman bu kan kesilir.”

katk bir nutfeden yarattk..."
7 buyruunu açklarken: "Deiik renkleri

olan bir nutfeden yarattk, anlamndadr” demitir.
8

1
insan Sur. 2

2 nsan Sur. 2

* nsan Sur. 2

* Mesâilu Nâfi' (3) ve Taberânî (10597).
5
Abdurrezzâk (2/236).

6
nsan Sur. 2

7
nsan Sur. 2

* Fethu'l-BârTde (8/684) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid: "Biz insan
katk bir nutfeden yarattk..." 1 buyruunu açklarken öyle demitin
“Deiik renkleri olan bir nutfeden yarattk, anlamndadr. Zira erkein suyu

beyaz ve krmz, kadnn suyu ise yeil ve krmzdr.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Emâc, küçük abdest

sonras gelen ve damara benzeyen parçalardr. Çocuk da damara benzeyen

bu eylerden olur” demitir.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Zeyd b. Elem: “F.mâr., nutfedeki

damarlardr” demitir.

Firyâbî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz insan katk bir nutfeden

yarattk..."
2 buyruunu açklarken: “Biz insan deiik renklerden yarattk,

anlamndadr” demitir.

Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Biz insan

katk bir nutfeden yarattk. Onu imtihan edelim diye kendisini iitir ve

görür kldk"3
âyetini açklarken öyle demitir nsan ilk aamada nutfe,

ikinci aamada kan phts, dier aama da et parças haline getirdik. Sonra bu

eti kemiklere dönütürdük. Sonra bu kemikleri etle kapladk ki kemiklerin

etle kaplanmas aamas en salam olduu aamadr. Daha sonraki aamalar

konusunda Yüce Allah: "...Nihayet onu bambaka bir yaratk olarak ortaya

çkardk. Yaratanlarn en güzeli olan Allah'n ân ne yücedir
"4

buyurur.

Bambaka bir yaratk olarak ortaya çkarmaktan kast, saçlarnn çkmasdr.

Yüce Allah bu ekilde insana yaratl aamalann kendisini imtihan etmek için

bildirmitir. Tüm bunlara kar ükrünün nasl olacan, Allah'n haklann

tanyp tanmayacan ortaya çkarmak istemitir. Yüce Allah insana helal ile

haram olan eyleri de açkladktan sonra: "üphesiz biz ona yolu gösterdik.

ster ükredici olsun, ister nankör"3 buyurdu. nsana doru olan yol

gösterilmitir. Buna karlk insan artk Allah’n nimetlerine kar ister

ükreden biri isterse de nankör biri olur.

1 nsan Sur. 2
3 nsan Sur. 2
3
insan Sur. 2

4
Mü'minûn Sur. 14

s nsan Sur. 3
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bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir. "Emâc, üçü erkekten, üçü de

kadndan olmak üzere alt tanedir. Kemik, sinir ve damarlar erkekten, et, kar

ve saç ise kadndandr."

Ebu'-eyh'in Azame’de bildirdiine göre krime: “^LÜ" 1
ifadesini

açklarken: "Bunlar erkekten trnak, kemik ve sinirler, kadndan ise et, kan ve

saçtr" demitir.

2

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre krime: 'üphesiz biz

ona yolu gösterdik ...'
3 buyruunu açklarken: "Biz ona doru yolu, hidayet

yolunu gösterdik" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"üphesiz biz ona yolu gösterdik ...'
4 buyruunu açklarken: "Biz ona

mutlulua ve bedbahtla giden yolu gösterdik" demitir.

5

Ibnu'l-Münzirin bildirdiine göre Atiyye: "üphesiz biz ona yolu

gösterdik.. .** buyruunu açklarken: "Biz ona hayn da erri de gösterdik"

demitir.

Ahmed, bnu'l-Münzir ve Diyâ'nn Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre

Resûlullah (salisilata aleyhi meM öyle buyrumutun "
Her bir insan ftrat üzerine

doar. Dil ile kendini ifade edinceye kadar da öyle kalr. Dile geldii zaman artk

ya ükreden biri ya da nankör biri olur.
1,1

k aL* <*ik * Ijyir *->

l)l5T \ajj üj» jîJli oj»ji * I

"üphesiz iyiler kafur katlm bir tastan içerler. Bu r

Allah'n kullarnn kendisinden çtikleri ve fkrtp

1

nsan Sur. 2
2

Ebu -eyh (1086).
J

nsan Sur. 3

* nsan Sur. 3
1 bn Cerîr (23/537, 538).
6 nsan Sur. 3
7 Ahmed 23/113 (14805). Muhakkikleri: "snad zayftr" demitir.
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akttktan bir pnardr. Onlar adaklarn yerine getirirler,

fenal yaygn olan bir günden korkarlar." (i„.»n Sur. 5.7)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

“üphesiz iyiler kafur katlm bir tastan çerler
" 1

âyetini açklarken: “yiler,

içine kafur katlm bir içecek içerler" demitir. "Bu, Allah'n kullarnn

kendisinden içtikleri ve fkrtp akttklar bir pnardr"2
âyetini açklarken

de: "Onlar bu pnarlan diledikleri yöne çevirip diledikleri yere

götürebileceklerdir" demitir.
3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "üphesiz

iyiler kafur katlm bir tastan içerler
"4

âyetini açklarken: "çine kafur katlan

ve misk ile kokulandnlan bir içecei içerler” demitir. "Bu, Allah'n kullarnn

kendisinden içtikleri ve fkrtp akttklar bir pnardr"5 âyetini açklarken

de: "Bu pnarlann suyu onlann emrine verilir. Bundan dolay diledikleri yerde

bu pnarlan çkartabilirler" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: o^”
6

buyruunu açklarken: “Mizâc ifadesinden kast, içecein taddr" demitir.

"r**ja5 buyruunu açtklerken de: "Bunlar nehirlerdir ve diledikleri

yerde onlan çkanp aktrlar" demitir.

Abd b. Humeyd, Ebû Ishâk'tan bildirir: Abdullah'n kraatinde "üphesiz

yiler kafur katlm bir tastan içerler
"0

âyeti: sijA-l Life" (...Kafur

katlm san bir tastan... )” eklindedir.

Abdullah b. Ahmed’in Zühd'e zevâidinde bildirdiine göre bn evzeb:

"Bu, Allah'n kullarnn kendisinden içtikleri ve fkrtp akttktan bir

pnardr"9 âyetini açklarken: "Ellerinde altndan iki denek vardr ve bu

nsan Sur. 5

nsan Sur. 6

bn Cerir (23/539, 540).

nsan Sur. 5

nsan Sur. 6

insan Sur. 5

insan Sur. 6

nsan Sur. 5

insan Sur. 6
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deneklerle pnarlar çkartp fkrtrlar. Su onlarn bu deneklerini takip

eder" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Onlar adaklarn yerine getirirler, fenal yaygn olan bir

günden korkarlar
" 1

âyetini açklarken öyle demitir: "Namaz, zekat, hac,

umre ve Allah'a itaat konusunda dier farzlan hakkyla ifa ederler. Bundan

dolay da Yüce Allah onlan "Ebrâr (iyiler)" eklinde isimlendirmi, fenal her

yeri kaplayan bir günün korkusuyla verdikleri sözleri yerine getirdiklerini

ifade etmitir. Vallahi bu günün fenal da gökler ile yeri doldurmutur."2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar adaklarn yerine

getirirler..."
3 buyruunu açklarken: "Bir adakta bulunduklan zaman Allah’n

haklann eksiksiz bir ekilde yerine getirirler" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Onlar adaklarn yerine

getirirler..."
4 buyruunu açklarken: "Allah’a ükür mahiyetinde adakta

bulunduklan zaman bunu yerine getirirler" demitir.

Abdurrezzâk Musannefte ve Taberânî, bn Abbâs'tan bildirir: Adamn b ri

Hz. Peygamber’e (saiBiiaKu aleyhi vesellem) geldi ve: "Kendimi kurban etmeyi adadm"

dedi. Ancak Hz. Peygamber {ssibiiahu *1*^ «teM baka bir eyle megul olunca

adam oradan aynld. Adam kendini kurban etmek üzere bulununca Hz.

Peygamber MbUbIuj aleyhi vebM: "Ümmetimin içinde, fenal her yeri saran bir

günün korkusuyla adaklarn yerine getiren kimseleri kld için Allah'a

hamdohun" dedi ve adama: "Bu adan yüz deve kurban ederek yerine getir"

buyurdu.

5

bn Asâkir, Mücâhid’den bildirir: Resûlullah Malafa *?< meltem] Bedir savanda

elde edilen mürik esirlerle birlikte Medine’ye döndüü zaman

Muhacirlerden Ebû Bekr, Ömer, Ali, Zübeyr, Abdurrahman, Sa'd ve Ebû

U beyde b. el-Cerrâh olmak üzere yedi kii bu esirlere infakta bulundular.

1

insan Sur. 7
2
Abdurrezzâk (2/336) ve bn Cerîr (23/541, 542).

3 nsan Sur. 7
4 nsan Sur. 7
s
Abdurrezzâk (15914) ve Taberânî (12163). Heysem!, Mecmuu ’z-Zevâidde (4/189) der

ki: "isnadnda çok çok zayf biri olan Rüdeyn b. Kerib vardr."
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Ensan “Allah ve Resulü için biz onlarla savamken siz onlara infakta m
bulunuyorsunuz?" dediklerinde, Yüce Allah: "üphesiz iyiler kafur katlm
bir tastan içerler... Orada bir pnardandr ki adna Selsebil denir"

1
âyetlerini

indirdi .

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Fenal

yaygn olan bir günden korkarlar"
3 buyruunu açklarken: “Kötülüü her

yeri kaplayan bir günden korkarlar" demitir.

^

i

lijJ ir l,« .Ti \ JJlp ^UüaJl öj

j

'J & ij i M
"Onlar içleri çektii halde yiyecei miskine, yetime ve esire

yedirirler. «Biz sizi Allah rzas için doyuruyoruz; sizden ne
bir karlk ne de bir teekkür bekliyoruz» derler."

(nsan Sur. 8, 9)

Abdumezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin

uabu’l-îman’da bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar içleri çektii halde

yiyecei miskine, yetime ve esire yedirirler. «Biz sizi Allah rzas için

doyuruyoruz; sizden ne bir karlk ne de bir teekkür bekliyoruz» derler"
4

âyetlerini açklarken öyle demitir: “Ellerindeki yiyecekleri kendi canlan

çektii halde yanlannda esir veya mahpus olanlara yedirirler. Onlara

ellerindeki yiyecekleri verirken de kendilerinden bir karlk veya teekkür

beklemediklerini dile getirmi deillerdir. Ancak Yüce Allah böylesi bir eyin

kalplerinden geçtiini bildii için bu tür amellere bakalann da tevik etmek

babnda bu yönleriyle onlan övmütür."5

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî

Sünen’de Hasan(- Basrî)'den bildirir: "Onlar içleri çektii halde yiyecei

1 nsan Sur. 5-18
2 bn Asâkir (35/286).
3 nsan Sur. 7
4 nsan Sur. 8,

9

5

Abdurrezzâk (2/336, 337), bn Cerîr (23/543-546) ve Beyhakî (6897).



152 31 nsan Sûresi E __
miskine, yetime ve esire yedirirler

*1
âyeti nazil olduu zaman

Müslümanlarn ellerindeki esirler mürik esirlerdi.”
2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Onlar içleri çektii halde

yiyecei miskine, yetime ve esire yedirirler
"3

âyetini açklarken öyle

demitir: “Yüce Allah esirlere iyi davranlmasn! emretmiti. Bu âyet nazil

olduunda Müslümanlarn elindeki esirler mürikti. Oysa vallahi Müslüman

kardein senin yannda daha deerli ve daha fazla hak sahibidir."

Ebû Ubeyd arîbu'l-Hadîs’te ve Beyhakî'nin uabu ’l-lman'ds bildirdiine

göre Ibn Cüreyc: “...Esire yedirirler
*4 buyruunu açklarken: “Resûlullah

[ssMatu aleyhi «miM zamannda Müslümanlarn elindeki esirler sadece

müriklerden idi” demitir.

5

IbnuM-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: “Onlar içleri çektii halde

yiyecei miskine, yetime ve esire yedirirler"* âyetini açklarken öyle

demitir "Hz. Peygamber (sHfliifliMi aleyhi «saiiam) Müslümanlardan esir almazd. Bu

âyet de mürik esirler hakknda nazil oldu. Müslümanlar kendileriyle

yaptklan savalarda müriklerden esir alrlard. Onlardan ele geçirilen esir

hakknda da bu âyet nazil oldu. Bundan dolay Hz. Peygamber (»iaHahu aleyh ««dM

bu esirlere iyi davranlmasn emrederdi.”

Abdurrezzâk ve bnu'J-MünzVin bildirdiine göre bn Abbâs: “...Esire

yedirirler
"7 buyruunu açklarken: “Bundan kast, müriklerden olan esirdir”

demitir.

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ikrime: “...Esire yedirirler"*

buyruunu açklarken öyle demitin “Müslümanlar Arap olsun Hind

bölgesinden olsun esir elde ettii zaman, hapis tutulduklan süre içerisinde

1
insan Sur. 8

22 bn Ebî eybe (3/178) ve Beyhakî (9/129, 130).
3 nsan Sur. 8
4
nsan Sur. 8

5 Ebû Ubeyd (4/350, 351) ve Beyhakî (9157).
6
nsan Sur. 8

7

nsan Sur. 8
8
Abdurrezzâk (2/337).

* nsan Sur. 8
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fidyeleri ödenene veya öldürülene kadar yiyecek ve içeceklerini vermeleri

lazmdr."

bn Ebî eybe, Ebû Rezîn’den bildirin akîk b. Seleme ile birlikteydim.

Müriklerden olan baz esirler ile karlanca onlara sadaka vermemi söyledi

ve: “Onlar içleri çektii halde yiyecei yoksula, yetime ve esire yedirirler'’
1

âyetini okudu .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr ile Atâ: "Onlar içleri

çektii halde yiyecei miskine, yetime ve esire yedirirler"

3

âyetini

açklarken: "Bu esirler müslümanlardan ve dier dinlerden olan esirlerdir"

demilerdir/

bn Merdûye ve Ebû Nuaym, Ebû Saîd’den bildirir: "Onlar içleri çektii

halde yiyecei miskine, yetime ve esire yedirirler"* âyeti hakknda Hz.

Peygamber (bbIIbIIbIiu BiByhiveaiiem): "Miskin, fakir olan kiidir. Yetim, babas olmayan

kiidir. Esir ise köle ile mahpus olan kiidir" buyurdu/

bn Merdûye'nîn bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar içleri çektii halde

yiyecei miskine, yetime ve esire yedirirler"
7
âyetini açklarken: "Bu âyet Ali

b. Ebî Tâlib ile Resûlullah'n MbUbHu aleyh melkm) kz Fâtma hakknda nazil oldu”

demitir.

bn Sa'd, Rabî* b. Huseym’in cariyesi Ümmü’l-Esved’den bildirin Rabî'

ekeri çok sever ve yerdi. Dilenci geldii zaman ise ona bu ekerden verirdi.

Ona: "Dilenci ekeri ne yapsn? Ekmek versen onun için daha iyi olur"

dediimde, Rabî*: "Yüce Allah’n: "Onlar içleri çektii halde yiyecei

miskine, yetime ve esire yedirirler"
8 buyurduunu iittim” karln verdi .

9

1 nsan Sur. 8
3 bn Ebî eybe (3/177).
3 nsan Sur. 8

‘ bn Ebî eybe (3/177, 178).
5 nsan Sur. 8
6 Ebû Nuaym (5/105).
7

nsan Sur. 8
B
insan Sur. 8

9 bn Sa'd (6/188).
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"Çünkü biz ask suratl, çetin bir günde Rabbimizden

korkarz (derler), te bu yüzden Allah onlar o günün
fenalndan esirger; parlaklk ve sevinç verir.

Sabretmelerine karlk onlara cenneti ve ipekleri lütfeder.

Orada tahtlara yaslanrlar. Orada yakc scak ve dondurucu

souk görmezler." (insan Sur. 10-13)

bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ask

suratl, çetin bir günde ..."
1 buyruunu: "Skntl ve uzun süren bir günde,

anlamndadr" demitir.

bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten bildirir: "...Ask suratl, çetin bir

günde ..."
2 buyruu konusunda Hz. Peygamber (»iaiiahu alevi» »eseleml: "Yüzleri asp

kalar çattran bir gündür" buyurdu.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnuM-Münzir'in deiik kanallardan

bildirdiine göre bn Abbâs: “Kamtarîr, yüzü ask kalan çatk kii

anlamndadr" demitir.
3

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "^kU U);”
4

buyruunun anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "Kiinin acdan dolay

yüzünü ekitmesidir” dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

“Oma2 olsun o çetin gün ki ask suratl

Ve yÜ2eri ekitecek kadar skntl kir gündü dediini itmez misin?”
5

1

nsan Sur. Ü
?

nsan Sur. 10
J bn Cerîr (23/547, 548).
4

insan Sur. 10
4

el-tkân'de (2/90) geçtii üzere Tast.
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Nâfi’: 'j %nl buyruunun anlam nedir?" diye sorunca bn Abbâs:

"Cennettekiler ne Güne'in scakl ne de souktan eziyet görürler,

anlamndadr1
' dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca

da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. A’â'nn:

O kadar narin ve zarif bir yaps var ki

Ne stcak ne de souk yormu deve gibidir" dediini iitmez misin?"
2

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Ask

suratl, çetin bir günde..."
3 buyruunu açklarken: “Kalar çattracak kadar

çetin bir gündür" demitir.
4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ask suratl, çetin bir

günde..."
5 buyruunu açklarken: “Bu gün kyamet günüdür. Böylesi bir gün

dudak büktürür, yüz ekitir" demitir. Baka bir lafzda: “Böylesi bir günde

kalar çatlr, yüzler aslr” eklindedir.

bnu'î-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Parlaklk ve sevinç verir"
6

buyruunu açklarken: “Yüzlere bir parlaklk, kalplere bir sevinç verir,

anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu’î-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Parlaklk ve sevinç verir"

7

buyruunu açklarken: “Yüzlere bir parlaklk,

kalplere bir sevinç verir, anlamndadr" demitir.
9

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Parlaklk ve sevinç verir"
9

buyruunu açklarken: “Yüzlere bir parlaklk, kalplere bir sevinç verir,

anlamndadr" demitir. "Sabretmelerine karlk onlara cenneti ve ipekleri

1 nsan Sur. 13
3

Mesâilu Nâfi'de (250) geçtii üzere Tast.
3 nsan Sur. 10
4
Abdurrezzâk (2/337).

s nsan Sur. 10
6 nsan Sur. 11
7

nsan Sur. 11
8
Talîk (3/499, 500) ile Fethu'l-Bânde (6/321) geçtii üzere Abd b. Humeyd.

9 nsan Sur. 1

1
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lütfeder*
1

âyetini açklarken: "Sabr Allah’a itaat yolunda sabr ve Allah’a

isyan olan konulardan uzak durmada sabr olmak üzere iki çeittir” demitir.

*Orada tahtlara yaslanrlar. Orada yakc scak ve dondurucu souk

görmezler*
2
âyetini açklarken de öyle demitir: "Bize bildirilene göre Erdik

çeitli örtüler ve kumalarla süslenmi koltuklardr. Yüce Allah, Güne'in

scakl ile souun insanlara eziyet verdiini bildii için Cennette onlan hem

scak, hem de souktan korumutur. Bize bildirildiine göre Hz. Peygambe r

(saiMiehu siayti rasaiiem), Cehennemin scaktan dolay Rabbine ikayeti üzerine ylda iki

defa nefes almasna izin verildiini, an scaklar ile an souklarn

Cehennemin bu nefes alp vermesinden dolay olduunu söylemitir.

Abdurrezzâk ve ibn Merdûye’nin bildirdiine göre Zühri: "...Orada yakc

scak ve dondurucu souk görmezler*
3 buyruunu açklarken öyle demitir:

Ebû Seleme'nin Ebû Hureyre'den bana bildirdiine göre Resûlullah (uHsihhu dgyto

»««ilan) öyle buyurmutur "Cehennem Rabbine: «Rabbim! Kendi kendimi

yiyorum! zin ver de nefes alaym» diye yaknnca Yüce Allah biri kn biri de

yazn olmak üzere ylda iki defa nefes almasna izin verdi. tekn ald nefes

sizi donduran zemheri souu
,
yazn ald nefes ise kavuran scaklar olarak

sîzlere yansr. "4

Mâlik, âfiî, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Mâce ve bn
Merdûye’nin deiik kanallarla Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(saidiahj Beyt «seiien) öyle buyurmutur: "
Cehennem, Rabbine ; «Rabbim ! Kendi

kendimi yiyorum» diye yaknnca Yüce Allah ona, biri yazn biri de kn olmak

üzere ylda iki defa nefes almasna izin verdi. te sizin burada km
hissettiiniz zemheri souklar ile yazn hissettiiniz kavurucu scaklar bundan

dolaydr."s

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: tfî"
6

ifadesini: "Sert souk" eklinde açklamtr.

5

nsan Sur. 12
2
nsan Sur. 13

3 nsan Sur. 13
4
Abdurrezzâk (2/337).

3
Mâlik (1/16). âfiî 1/150 (ifâu'l-Ay, 154), bn Ebî eybe (13/158), Buhârî (537, 3260),

Müslim (617), Tirmizî (2592) ve bn Mâce (4319).

* nsan Sur. 13
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Abd b. Humeyd ve bnu’l-MünzirMn bildirdiine göre klime: “Zemherîr,

an souk anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Ibn Mes'ûd'dan bildirin “Zemherîr

souk deil azabn bir çeididir. Zira Yüce Allah: "Orada ne bir serinlik ve ne

de içecek birey tadacaklar"
1
buyurur."

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, Beyhakî el-Esma ve's-Sifât’de, ibnu's-

Sünnî Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle’âe ve bnu'n-Neccâr, Ebû Saîd el-Hudrî veya

Ebû Hureyre’den bildirin Resûlullah (salMehu aisrhi mailem) öyle buyurdu: "An
scaklarn olduu günlerde Yüce Allah gözü ile kulam gökyüzü ile yeryüzü

ahalisine verir. Kul: «Allah'tan baka ilah yoktur ! Bugün ne kadar da scak bir

gün! Allahm! Cehennemin scaklarndan beni koru» dedii zaman Yüce Allah,

Cehenneme: «Kullarmdan biri senden bana snd. Sen de ahit ol ki onu

himayeme alyorum» buyurur. Yine an souklarn olduu günlerde Yüce

Allah gözü ile kulam gökyüzü ile yeryüzü ahalisine verir. Kul: «Allah'tan

baka ilah yoktur! Bugün ne kadar da souk bir gün! Allahm! Cehennemin

zemheririnden beni koru» dedii zaman Yüce Allah, Cehenneme: «Kullarmdan

biri senin zemheririnden bana snd. Sen de ahit ol ki onu himayeme

alyorum» buyurur." Ashâb: “Cehennemin zemherin nedir?" diye

sorduklarnda, Resûlullah (saiiaiiahu aie^ »sseüem!: "Cehennemde kafirlerin içine

atlaca bir odadr. Ar soukluundan dolay bu odada kii parçalara ayrlr"

buyurdu .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Cennetin havas lktr.

çinde ne souk ne de scak vardr" demitir.

3

&
o’y^îj * l>.4' Ujjli îi» &

^ijf Olsr uisr

s
Nebe' Sur. 24

1 Beyhakî (387) ve bnu's-Sünnî (3U6). Beyhak'nin muhakkiki: "snad zayftr"

demitir.
3 bn Ebî eybe (13/100).
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"Meyve aaçlarnn gölgeleri özerlerine sarkm ve onlarn

koparlmas kolaylatrlmtr. Etraflarnda gömü kaplar,

effaf kadehler dolatrlr. Gömüten öyle kadehler ki

onlar istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmilerdir. Orada

zencefil kartrlm bir kadehten içirilirler. Orada bir

pnardandr ki adna Selsebil denir. Yanlarnda ölümsüz

gençler dolar; onlar gördüünde saçlm birer inci

sanrsn. Orann neresine baksan, nimet ve büyük bir

saltanat görürsün. Üzerlerinde ince yeil ipekli, parlak

atlastan elbiseler vardr. Gümü bileziklerle

süslenmilerdir. Rableri onlara tertemiz içecekler içirir.

«te bu sizin ilediklerinizin karldr, çalmalarnz
ükre deer» denir." (iman Sur. 14.22)

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Hennâd b. es-Serî, Abd b. Humeyd,

Abdullah b. Ahmed Ziihd'e zevâidinde, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-Ba's ’da bildirdiine göre Berâ

b. Âzib: "Meyve aaçlarnn gölgeleri üzerlerine sarkm ve onlarn

koparlmas kolaylatrlmtr"1
âyetini açklarken: “Cennettekiler Cennet

meyvelerinden ayakta veya oturarak veya uzanmken diledikleri ekilde

yerler” demitir. Baka bir lafzda: “Cennet meyveleri kendilerine

yaklatnld için diledikleri ekilde onlardan yerleri' eklindedir .

2

1 nsan Sur. 14
2
Fethu'l-BârTde (8/685) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe (13/140, K),

Hennâd (100, 101), AbduUah b. Ahmed (sh. 211), bn Cerir (9/447, 23/233, 234), bn Sbî

Hâtim 4/1359 (7709), Hâkim (2/51 1, "sahih") ve Beyhakî (312, 313).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre lerime: "Meyve aaçlarnn gölgeleri

üzerlerine sarkm ve onlarn koparlmas kolaylatrlmtr”1 âyetini

açklarken: "Otursalar bile bu meyvelere ulaabilirler" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "Meyve aaçlarnn gölgeleri

üzerlerine sarkm ve onlarn koparlmas kolaylatrlmtr"2 âyetini

açklarken: “Meyveler, yaslanp otururken bile kopanp yiyebilecekleri bir

ekilde kendilerine yaklatnlmtr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Meyve aaçlarnn

gölgeleri üzerlerine sarkm ve onlann koparlmas kolaylatrlmtr" 3

âyetini açklarken öyle demitir: "Cennet meyveleri kiiye yaknlatrlr ve

kii bunlan her halinde kopanp yer. Ayakta dursa meyveler de ayn oranda

koparabilecei ekilde yükselir. Otursa bu meyveler de toplayaca bir

ekilde aa iner. Yere uzansa yine bu meyveler onun koparabilecei bir

ekilde yere kadar eilir. Onlann kopanlmasnn kolaylatrmasndan kast

budur."

bn Ebî eybe, Abdullah b. Mes’ûd'dan bildirir: Cennetteki gençler

Cennetlik olan birine: “Sana nereden meyve koparmamz istersin? Sana

hangi içecekten getirmemizi istersin?” diye sorarlar .

4

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve Beyhakî el-Ba's’da

Mücâhid’den bildirir: "Cennette yerler gümüten, toprak ise misktendir.

çindeki aaçlarn gövdeleri altn ve gümüten, dallan da inci, zeberced ve

gümütendir. Yapraklar ile meyveler de bunlarn arasndadr. Kii bunlardan

ayakta yedii zaman onlara ulamakta bir sknt çekmez, yatarken yedii

zaman bir sknt çekmez, oturarak da yedii zaman sknt çekmez. Zira:

"Meyve aaçlarnn gölgeleri üzerlerine sarkm ve onlarn koparlmas

kolaylatrlmtr" 5 buyurulmutur .

6

1

nsan Sur. 14
2 nsan Sur. 14
3
insan Sur. 14

4 bn Ebî eybe (13/114).
5
insan Sur. 14

8
Fethu'l-Bârî'de (8/685) geçtii üzere Saîd b. Manstr, bn Ebî eybe (13/95) ve

Beyhakî (314).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Etraflarnda gümü kaplar,

effaf kadehler dolatrlr"1 âyetini açklarken: "Kadehlerin effafl

gümüün beyazlndadr" demitir. "Gümüten öyle kadehler ki onlar

istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmilerdir
"2

âyetini açklarken de:

"Kiilerin susuzluuna ve içecee doymasna göre doldurulmulardr”

demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre a'bî, "...Onlar istedikleri ölçüde

tayin ve takdir etmilerdir
"3 buyruunu: "Ujjûi” lafzyla, Kâf harfini ötreli

okumutur .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrl): "...Onlar istedikleri

ölçüde tayin ve takdir etmilerdir
"5 buyruunu: "IajjjI" lafzyla, Kâf harfini

fetha ile okumutur.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî el-Ba's*da Avff kanalyla bn Abbâs’tan

bildirir "Yanlannda cam effaflnda gümüten kadehler bulunur ki bu

kadehler ellerinin büyüklüüne göre ayarlanmtr.”
6

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr ve Beyhakî el-Ba's*da krime kanalyla ibn

Abbâs’tan bildirir: "Dünyada iken bir gümü parçasn alp dövsen ve sinek

kanad kadar inceltsen yine de bu gümü tabaka arkasndaki suyu göstermez.

Ancak Cennetteki kadehler gümü beyazlnda ve cam effaflndadr.”
7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitir. "Cennette ne

varsa mutlaka bir benzeri size dünyada iken verilmitir. Ancak: "...Gümüten

kadehler..."
8
hariç.”

9

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "...Gümüten kadehler ...”
1

buyruunu açklarken öyle demitin "Tüm dünya ahalisi bir araya gelip de

1 nsan Sur. 15
2

insan Sur. 16
3 nsan Sur. 16
4

Bkz: bn Hâleveyh, Muhtasaru'-evâz (sh. 166).
s

nsan Sur. 16
* bn Cerîr (23/555, 559) ve Beyhakî (343).
7
Abdurrezzâk (2/338) ve Beyhakî (348).

* nsan Sur. 16
5 bn Kesîr, Tefsir"de (8/316) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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Cennette bulunanlar gibi gümüten arkas görünebilen bir kadeh yapmaya

kalksalar yine de yapamazlar."

Firyâbî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar istedikleri ölçüde tayin

ve takdir etmilerdir"
2 buyruunu açklarken: “Bu kadehler azlanna göre

yaplmtr. çtiklerinde geriye bir ey artmaz, içtikten sonra da canlan baka

bir içecek çekmez" demitir.

bn Ebî eybe, Hennâd ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid:

"Etraflarnda gümü kaplar, effaf kadehler dolatrlr. Gümüten öyle

kadehler ki onlar istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmilerdir"
3 buyruunu

açklarken öyle demitin "Gümü kaplardan kast, kadehler ile bardaklardr,

istenilen ölçüde takdir edilmesi de bu kadehlerin ne fazla ne de eksik,

stenilen dolulukta olmasdr.”

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar

istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmilerdir"* buyruunu açklarken: "Bu

ölçü ile takdiri yapan içecei sunan sakilerdir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre a'bî: "...Gümüten kadehler..."
6

buyruunu açklarken: “Bu kadehler gümüten olmasna ramen cam gibi

effaftr1
' demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Orada zencefil kartrlm bir kadehten içirilirler"
7

âyetini

açklarken: “çine zencefil kantnlm bir arab içerler" demitir .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Orada zencefil kartrlm
bir kadehten içirilirler"

9
âyetini açklarken: “Yüce Allah onlara bu içecei

1 nsan Sur. 16
2 nsan Sur. 16
3 nsan Sur. 15, 16
4 bn Ebî eybe (13/570) ve Hennâd (68).

5 nsan Sur. 16
6
nsan Sur. 16

7 nsan Sur. 17

* Abdurrezzâk (2/338).
9 nsan Sur. 17
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sunarken dünyada iken sevdikleri içecekleri de göz önünde bulundurur ve

içine zencefil katar” demitir.

Hakîm et-Tirmizrnin Nevâdiru'l-Usûl’öe Hasan(* Basrî)'den bildirdiine

göre Resûlullah (tatMahu deyt» madan) öyle buyurmutun "
Cennette dört pnar

vardr. Bu pnarlardan birisi Ar'm altndan akar. Birisi Yüce Allah’n: «Bu,

Allah'n kullarnn kendisinden içtikleri ve fkrtp akttklar bir pnardr»

1

âyetinde zikrettii pnardr. Dieri de Zencebîl denilen bir pnardr. Daha

üstten fkran iki pnar daha vardr ki bunlardan biri Selsebîl, dieri de

Tcsnîtn’dir.

"

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Hennâd, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve BeyhakîVin bildirdiine göre Mücâhid: "Orada bir pnardandr ki

adna Selsebîl denir
"3

âyetini açklarken: "Selsebîl hzlca akan bir pnardr”

demitir.

3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Orada bir pnardandr ki

adna Selsebîl denir
"4

âyetini açklarken: "Selsebîl içki pnardr” demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid: "Orada bir

pnardandr ki adna Selsebîl denir
"5

âyetini açklarken: "Selsebîl, içince

boazdan kolayca akp geçen bir pnardr” demitir.

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine

göre Katâde: "Orada bir pnardandr ki adna Selsebîl denir
*7

âyetini

açklarken: "Selsebîl, ak, içimi kolay ve rahat olan, Cennettekilerin onu

istedikleri ekilde yönlendirecekleri bir pnardr” demitir. "Yanlarnda

ölümsüz gençler dolar; onlar gördüünde saçlm birer inci sanrsn*8

âyetini açklarken de: "Bu gençler ölümsüzdürler ve ebedi olarak yaarlar. O

1 nsan Sur. 6
2 nsan Sur. 18
3
Abdurrezzâk (2/338), et Talîk' de (3/500) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, Hennâd (96),

rethu'l-Bânde (6/321) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn Cerîr (23/562) ve Beyhaki, el-

Ba's (321).
4
nsan Sur. 18

5 nsan Sur. 18
8 bn Cerîr (23/562).
7 nsan Sur. 18
8 nsan Sur. 19
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kadar çoklar ve güzeller ki onlara baknca çevreye saçlm birer inci

olduklarn sanrsn" demitir .

1

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'tan bildirin "Mümin Cennette yatanda

uzanmken kendisine doru gelen bir eyler görür. Onlan görünce: "nci!

inci!" demeye balar. Ancak yaklatklannda onlann Yüce Allah'n da

zikrettii gibi ölümsüz olan gençler olduklarn görür. '...Onlar gördüünde

saçlm birer inci sanrsn'
2 buyruunda anlatlan da budur."

bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (tdiaiiahu aleyhi ««ilim)

öyle buyurmutur: "nsanlar mezarlarndan çkmaya baladklar zaman ilk

çkan kii ben olacam. Allah'n huzuruna doru çkacaklar zaman onlann

balannda ben olacam. Huzurda durduklan zaman onlann sözcüleri ben

olacam. Cennete girmelerine izin verilmedii zaman onlann efaatçisi ben

olacam. Ümitlerini kaybettikleri anda onlan müjdeleyen yine ben olacam.

Keramet, Cennet anahtarlan ve hamd sanca benim elimde olacaktr. Övünmek

gibi olmasn ama, Âdem ile dier peygamberler de bu sancamn altnda

olacaklardr. Cennete gireceklerin her birinin etrafnda bin tane genç dolar. Bu

gençler güne yüzü görmemi yumurta gibi bembeyaz ve çevreye saçlm birer

inci gibidirler."

bnu'l-Mubârek, Hennâd, Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin el-Ba's 'da

bildirdiine göre bn Amn "Cennette en alt derecede olanlardan birinin bile

bin tane hizmetçisi bulunur. Bu hizmetçilerden her biri de farkl bir ii yapar"

dedi ve: "Yanlarnda ölümsüz gençler dolar; onlar gördüünde saçlm

birer inci sanrsn"
3
âyetini okudu .

4

bn Cerir, Abdullah b. Amr'dan bildirir: "Cennettekilerden her bir kiinin

bin tane hizmetçisi olur ve bunlardan her biri farkl bir hizmeti yerine

getirir."
5

1

Ahdurrezzâk (2/338), Fethu'l-Bârfde (6/321) geçtii iizere Abd b. Humeyd ve bn
Cerir (23/561, 565, 566).

z nsan Sur. 19
5 nsan Sur. 19

* bnu'l-Mubârek (1580), Hennâd (174) ve Beyhakî (412).
s bn Cerir (23/566).
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bn Ebî eybe, Abdullah b. Mes’ûd'dan bildirin Cennetteki gençler

Cennetlik olan birine: "Sana nereden meyve koparmamz istersin? Sana

hangi içecekten getirmemizi istersin?" diye sorarlar .

1

Hâkim ve Beyhakfnin bildirdiine göre bn Abbâs, Cennetliklerin

bineklerini zikretti ve: "Orann neresine baksan, nimet ve büyük bir saltanat

görürsün
* 2

âyetini okudu .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

Mücâhid: "Orann neresine baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün
*4

âyetini açklarken: "Büyük saltanattan kast, meleklerin. Cennetliklerden izin

almalandr. Zira onlarn iznini almadan yanlarna girmez ve yaklamazlar"

demitir.

5

bn Cerîriin bildirdiine göre Süfyân: "...Nimet ve büyük bir saltanat

görürsün
*6

âyetini açklarken: "Bize bildirilene göre büyük saltanattan kast,

meleklerin, Cennetliklerden birini yanna girerken izin istemeleridir”

demitir.

7

bn Vehb, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Resûlullah (uMMu *yN mdfen) öyle

buyurdu:
"
Cennette en alt derecede olan kii bile kanatlan altndan, kendisi

yakuttan bir ata ölümsüz olan bin tane hizmetçisiyle birlikte biner. Zira Yüce

Allah: «Orann neresine baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün»8

buyurur."

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Ikrime’den bildirin Ömer b. el-Hattâb,

Hz. Peygamberin (ufafahu aleyhi yesBiiam) yannda girdiinde hurma dallarndan

yaplm bir hasr üzerinde yatm ve hasnn izleri de bedenine çkmt. Ömer

bu durumu görünce alamaya balad. Allah Resulü (rfttahu deyt« vraeiiem):
"
Neden

alyorsun ?"
diye sorunca, Ömer: "Kisra ile saltanatn, Kayser ile saltanatn,

1 bn Ebî eybe (13/114).
2
nsan Sur. 20

3
Hâkim (2/511) ve Beyhakî (445).

4
insan Sur. 20

s bn Cerîr (23/567) ve Beyhakî (446).

* nsan Sur. 20
7 bn Cerîr (23/567).
8
nsan Sur. 20
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Habe kral ile saltanatn düündüm de. Oysa sen Allah'n Resûlü olmana

ramen hurma dallarndan yaplm bir hasrn üzerinde uyuyorsun" dedi.

Resûlullah (Miakhu Bsyto >»tellim): "Dünyann onlarn, âhiretin ise bizlerin olmasna

raz deil misin?" buyurdu. Bu konuda da Yüce Allah: 'Orann neresine

baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün
' 1

âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ebu’l-Cevzâ,

'Üzerlerinde ince yeil ipekli, parlak atlastan elbiseler vardr ..."
2
âyetini

okur ve: “Giyslerinde yeil renk baskndr. Zira Cennet giysilerinde en fazla

bulunan renk yeildir" derdi.

Abd b. Humeyd, Ibn Certr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Rableri onlara tertemiz içecekler içirir
" 3 buyruunu açklarken: "Bu

içecekler Yüce Allah'n deiik yerlerde zikrettii içeceklerdir" demitir.
4

Abdurrezzâk, Ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Klâbe:

'...Rableri onlara tertemiz içecekler içirir
"5 buyruunu açklarken öyle

demitin “Cennetlikler diledikleri kadar yemek yiyip içecek içtikten sonra

temizleyecek olan içecei isterler. Getirilen bu içecei içince de daha önce

yiyip içtikleri geirme ve ter eklinde derilerinden dan çkar ki misk gibi

kokar. Bu ekilde de midelerinin ilii iner."
6

Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

ibrâhim et-Teymî: '...Rableri onlara tertemiz içecekler içirir
" 7 buyruunu

açklarken: “Tertemiz olmasndan kast, yiyip içtiklerini misk gibi kokan ter

eklinde dan atmalann salayp onlar temizlemesidir" demitir.
8

ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, brahim et-

Teymî'den bildirir: "Bana ulaana göre Cennetteki bir adama dünyadaki yüz

kiinin ehveti, yeme gücü ve itah verilir. Kii yemek yedikten sonra

1 nsan Sur. 20
!

nsan Sur. 21
3 nsan Sur. 21
4 bn Cerîr (23/570).
5 nsan Sur. 21
6
Abdurrezzâk (2/337) ve bn Cerîr (23/570).

7
nsan Sur. 21

9 Hennad (61) ve bn Cerîr (23/569).
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kendisine tertemiz içecekler sunulur. Yedikleri de teninden miske benzeyen

ter eklinde dtanya atlr. Sonrasnda da ehveti ve itah yine geri gelir."

1

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Katide:

"...Çalmalarnz ükre deer'1 buyruunu açklarken: "Yüce Allah çok az

bir çalmann bile karln verir" demitir .

3

ûjfeî ol jt UlT^ Vj dtsj ÇÜJ

lijj ç^aL^ ^>0 * Ujj

£3 jl j£jl *li ijf; «JJ* c»l &S HLi

“O halde, Rabbinin hükmüne sabret Onlardan hiçbir

günahkâra ve hiçbir nanköre boyun eme,,. u insanlar,

çarçabuk geçen dünyay seviyorlar da Önlerindeki ar bir

günü ihmal ediyorlar. Onlan biz yarattk; onlarn
yaratln sapasalam yaptk. Dilediimizde yerlerine

benzerlerini getiririz. üphesiz ki bu bir öüttür. Artk
dileyen Rabbine bir yol tutar." (insan Sur. 24. 27-29)

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre boyun eme"4 buyruunu

açklarken: "Bize anlatlana göre bu âyet, Allah’n düman Ebû Cehil

hakknda nazil olmutur" demitir.

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde’den

bildirir: Ebû Cehil henüz Mekke'de bulunan Hz. Peygamber'e (deHshu aleyhi veniM

namazn farz klndn örenince: "ayet Muhammed'i namaz klarken

görürsem onun boynuna basacam!” dedi. Bu konuda da Yüce Allah:

1 bn Fbî eyhe (13/124) ve bn Cerîr (23/569, 570).
2

insan Sur. 22
1

Abdurrezzâk (2/338, 339) ve bn Cerîr (23/572).
4

nsan Sur. 24
5 bn Cerîr (23/572).



Âyet: 24, 27-29 167

"...Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre boyun eme"1
âyetini

indirdi .

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Onlardan hiçbir

günahkâra ve hiçbir nanköre boyun eme"3 buyruunu açklarken: “Ebû

Cehil: “ayet Muhammed' namaz klarken görürsem onu boynuna

basacam!” diyordu. Yüce Allah da bu âyetle Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi

veseiiBTr), onlara boyun ememesini emretti” demitir. "...Ar bir günü ihmal

ediyorlar"
4 buyruunu açklarken de: "Zorlu ve çetin bir gün olan kyamet

gününü ihmal ediyorlar” demitir.

bn Cerîr'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: fiilî*”
5

buyruunu: "Mafsailann salamlatrdk” eklinde açklamtr .

6

•

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Rabî': "(Jkjîl fisiî^”
7

buyruunu: "Eklemlerini salamlatrdk” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basri)'den bunun aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: fiili*”
8

buyruunu: "Yaratllann salamlatrdk” eklinde açklamtr.

9

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "^4^1 fisi*” 10 buyruunu: "Yaratllann salamlatrdk”

1 nsan Sur. 24
2

Abdurrezzâk (2/339) ve bn Cerir (23/572).
3

insan Sur. 24
* nsan Sur. 27
5

nsan Sur. 28
6 bn Cerir (23/576).
1

nsan Sur. 28
8
nsan Sur. 28

* bn Cerir (23/575, 576).
10
nsan Sur. 28
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eklinde açklamtr. "üphesiz ki bu bir öüttür ...”
1 buyruunu açklarken

de: “Bu sûre bir öüttür, anlamndadr" demitir.
2

U-p- uip ûiir all b\ all iî VJ ûj*lü uj

"Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. üphesiz Allah her

eyi bilendir, hikmet sahibidir." (in«an Sur. 30)

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (uUUu eyhi

vmlam) öyle buyurmutur: "Yüce Allah Kaderiyye mezhebinden olanlara lanet

etsin ki lanetine uradlar da. Yüce Allah Kaderiyye mezhebinden olanlara lanet

etsin ki lanetine uradlar da. Onlar Yüce Allah'n dedii gibi demediler.

Meleklerin dedii gibi demediler. Peygamberlerin dedii gibi demediler. Cennet

ahalisinin dedii gibi demediler. Cehennem ahalisinin dedii gibi demediler.

eytan'm dedii gibi de demediler. Zira Yüce Allah: «Allah dilemedikçe siz

dileyemezsiniz»
3
demitir. Melekler: «...Senin bize örettiklerinden baka

bizim bilgimiz yoktur...»
4

demilerdir. Peygamberler, Nuh'un kssasnda:

«Ben size öüt vermek istesem de, eer Allah sizi azdrmak istemise,

öüdüm size fayda vermez ...»
5
dedii gibi demilerdir. Cennet ahalisi:

«...Eer Allah bizi doru yola iletmeseydi, biz doru yolu bulamazdk ...»
6

demilerdir. Cehennem ahalisi: «Ey Rabbimizl Biz azgnlmza yenik

dütük...»
7
demilerdir. eytan da: «Rabbim! Beni azdrmana karlk...»

8

demitir."

bn Merdûye, bn ihâb vastasyla Sâlim'den, o da Ebû Hureyre'den

bildirin Resûlullah (saiiaiiahu iov^i vEseiiem) hutbe verdii zaman öyle buyururdu: "Bir

ey henüz gelecekse bu yakndr demektir. Henüz gelmemi olmas onun uzak

olduunu göstermez. Yüce Allah, kul acele ediyor diye takdirinde acele etmez.

Yüce Allah dilemedikçe de insanlar bir eyi dileyemez. nsanlar bir eyi ister,

1
nsan Sur. 29

1

Abdurrezzâk (2/339), et-Talîk’de (4/356) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve tbn Cerîr

(23/576).
3

insan Sur. 30
4
Bakara Sur. 32

5 Hûd Sur. 34
6
A'râf Sur. 43

7
Mü'minûn Sur. 106

B
Hicr Sur. 39
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ancak Yüce Allah da baka bir ey ister. nsanlar istemese de Yüce Allah'n

diledii ey olacaktr. Yüce Allah’n yakn kld bir eyi kimse uzaklatramaz.

Uzak kld bir eyi de kimseler yaknlatramaz. Yüce Allah’n izni olmadan

da hiçbir ey olmaz .

"



MRSE1ÂT SÛRES
(MEKKI BR SÜREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre ibn

Abbâs: "Mürselât Sûresi, Mekke'de nazil oldu" demitir.

1

Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Merdûye, bn Mes’ûd’dan bildirin Mina'da

bir maarada Hz. Peygamber («yiatu Bierh YEsellem) ile beraberken Mürselât Sûresi

nazil oldu. Resûlullah (saiiBiiahu aieyS veseiiem) bu sûreyi okuyor, ben de dinleyip bunu

bizzat onun azndan öreniyordum. Henüz sûreyi yeni okumutu ki

karmza bir ylan çkverdi. Hz. Peygamber tsaiiaiiahu aleyhi v^seiiem): "Onu öldürün!"

buyurunca hepimiz onu öldürmek için hareketlendik. Ancak ylan kaçp

kurtulunca Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vasaiiam):
"
Sizin errinizden korunduu gibi

siz de onun errinden korundunuz" buyurdu .

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Mürselât Sûresi, Hirâ

maarasnda ylan gecesinde nazil oldu” dedi. Kendisine: "Ylan gecesi de ne

oluyor?” diye sorduklannda da öyle dedi: “Maaradayken karmza bir ylan

çkt. Hz. Peygamber (saiBiiato aleyhi reseiiem):
"Onu öldürün!" buyurdu. Ancak ylan

deliine girince Hz. Peygamber MaM» aleyh «etenem):
"Onu brakn! Yüce Allah onu

sizin errinizden, sizi de onun errinden korudu " buyurdu .

3

Hâkim ve bn Merdûye, bn Mes'ûd’dan bildirir. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

«tefem) ile birlikte bir maaradayken Mürselât Sûresi nazil oldu. Bu sûreyi de

bizzat onun azndan dinleyip örendim. Ancak henüz yeni okumuken,

sûreyi "Onlar artk ondan sonra hangi söze inanacaklar?"
4
âyetiyle mi yoksa

"Onlara «Rüku edin» denildiinde rükûya varmazlar
"5

âyetiyle mi bitirdiini

bilemiyorum .

6

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve bn Mâce, bn Abbâs’tan bildirir.

Ümmü'l-Fadl benim Mürselât Sûresi’ni okuduumu iitince öyle dedi:

1

bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delaû (7/142-144).
2

Buhârî (1830, 3317, 4930, 4931, 4934), Müslim (2234) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (11642).
3

Fethu'l-Bârî'de (8/687) geçtii üzere bn Merdûye.
4
Mürselât Sur. 50

s
Mürselât Sur. 48

6 Hâkim (2/251).
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"Evladm! Bu sûreyi okuyunca hatrladm da Resûlullah'tan (saiiaiiahu aleyhi veseiem)

okuduunu iittiim son sûre buydu ve bir akam namaznda okumutu." 1

TaberânîM. el-Evsat’ta Abdulazîz Ebû Sükeyn'den bildirir: Enes b. Mâlik'in

yanna geldim ve: "Bize Resûlullah'n (saiiaiiahu aieyh reseiien) nasl namaz kldndan

bahset" dedim. Bunun üzerine Enes bize öle namazn kldrd. Bu namazda

fsldar gibi Mürselât, Nâziât, Nebe' sûreleri ile bunlara benzer bir sûre daha

okudu .

2

olijüili * l>Ü OJ4IIJ * LLap oLCoUÛ *
1> ç>îb>I

j

*

f
1
\'4 * gijj ûjj^jî ul\ * ijii jl :ii *

t_jsr» oUilüi * i>

* ciî J-ijJl îp * clJ ju^i ip * ;uüi lip
*

fr-ii Ji>
* ü ^'3^ ^3 * J-"11 pjrl *

fjî

6*^
"Birbiri ardndan gönderilenlere, iddetle esenlere,

yaydkça yayanlara, birbirinden iyice ayranlara, önlemek
veya uyarmak için zikri getirenlere andolsun ki

uyarldnz ey elbette gerçekleecektir. Yldzlarn
söndürüldüü zaman, gök yanld zaman. Dalar

savrulduu zaman, elçilere vakit belirlendii zaman, bunlar

hangi güne ertelendiler? Ayrm gününe. Ayrm gününün
ne olduunu sen nereden bileceksin! 0 gün yalanlayanlarn

vay hâline!" <Mür8e!«t Sur. 1-15)

bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Birbiri

ardndan gönderilenlere"
3
âyetini açklarken: "Bunlar iyi eylerle gönderilen

meleklerdir"' demitir .

4

1 bn Ebî eybe (1/157), Buhârî (763, 4429), Müslim (462) ve bn Mâce (831).
2
Taberânî (2755).

* Mürselât Sur. 1

4 bn Kesîr, Tefsîr'de (8/320) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Hâkim (2/511, "sahih").
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bn Cerîriin Mesrûk vasyasyla bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Birbiri

ardndan gönderilenlere
'' 1

âyetini açklarken: “Bunlar meleklerdir"

demitir.
2

bn Merdûye, Amr b. uayb'dan, onun babasndan, onun da babasndan

naklen bildirdiine göre Resûlullah (sahfafo «Mi meBem) öyle buyurmutun

"Rüzgarlar dördü azap, dördü de rahmet rüzgarlar olmak üzere sekiz çeittir.

Azab olanlar âsf (frtna), sarsar (uultulu), akm (bereketsiz) ve kâif (kasrga)

rüzgarlardr. Rahmet olanlar ise nâirât (yayan), mubeirât (müjdeleyen),

mürselât
(gönderilen) ve zâriyat (esip savuran) rüzgarlardr. Yüce Allah

mürselât denilen rüzgar gönderip bulutlan harekete geçirir. Sonra mübeirât

denilen rüzgan gönderip bu bulutu alar. Sonra zâriyât denilen rüzgan

gönderip bu bulutu bir yerden baka bir yere tar. Sonrasnda bu bulut samal

devenin süt vermesi gibi damlamaya balar. Alanm bulutlar da bu ekiide

yamur indirir. Sonrasnda Yüce Allah nâirât denilen rüzgan gönderir. 3u

rüzgarlar da Yüce Allah'n diledii eyleri yayp datrlar."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Ebu'l-Ubeydeyn, bn Mes’ûd'a: “Birbiri ardndan gönderilenlere,

iddetle esenlere, yaydkça yayanlara, birbirinden iyice ayranlara
'3

âyetlerinin anlamn sorunca, bn Mes’ûd: "Birbiri ardndan gönderilenlerden

kast rüzgardr. iddetle esenlerden kast rüzgardr. Yaydkça yayanlardan da

kast rüzgardr" dedi. “Birbirinden iyice ayranlara
*

4

âyetini sorduumda da:

“Bu kadar sana yeteri idir" dedi.
s

bn Râhûyeh, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî

uabu'l-îman ’da Hâlid b. Arîara'dan bildirir: Adamn biri kalkp Ali b. Ebî

Tâlib’e: “iddetle esenlere"* âyetinde kastedilen nedir?" diye sordu. Ali b. Ebî

Tâlib: "Bundan kasrt rüzgarlardr" dedi.
7

1

Mürselât Sur. 1

2 bn Cerîr (23/582).
1
Mürselât Sur. 1-3

4
Mürselât Sur. 4

5
îbn Cerîr (23/580, 581, 583-585).

6
Mürselât Sur. 1-3

7

el-Metâlibu'l-ÂIiye'de (4172) geçtii üzere îbn Râhûyeh, bn Cerîr (23/583), Hâkim

(2/511) ve Beyhakî (3991).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Birbiri ardndan

gönderilenlere
"1

âyetini açklarken: “Bundan kast rüzgardr" demitir.

"iddetle esenlere
"

2

âyetini açklarken: “Bundan kast rüzgardr” demitir.

"Birbirinden iyice ayranlara
"1

âyetini açklarken: “Bundan kast meleklerdir”

demitir. "Zikri getirenlere
"4

âyetini açklarken de: “Bundan kast

meleklerdir" demitir.

5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Birbiri ardndan

gönderilenlere
*6

âyetini açklarken: “Bundan kast meleklerdir” demitir.

"Birbirinden iyice ayranlara
"7

âyetini açklarken: “Bundan kast hak ile batl

birbirinden ayran meleklerdir” demitir. "Zikri getirenlere
"8

âyetini

açklarken de: “Bundan kast, vahiy getiren meleklerdir” demitir.

bn CerVin bildirdiine göre Mücâhid: "Birbiri ardndan gönderilenlere"
9

âyetini açklarken: “Bundan kast rüzgardr” demitir. "iddetle esenlere
*10

âyetini açklarken: “Bundan kast rüzgardr” demitir. "Yaydkça yayanlara*
11

âyetini açklarken de: “Bundan kast rüzgardr” demitir .

12

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine

göre Katâde: "Birbiri ardndan gönderilenlere*
1 1

âyetini açklarken:

“Bundan kast rüzgardr” demitir. "iddetle esenlere
*14

âyetini açklarken:

“Bundan kast rüzgardr” demitir. "Birbirinden iyice ayranlara
*15

âyetini

açklarken: “Bundan kast Yüce Allah'n kendisiyle hak ile batl birbirinden

ayrd Kur'ân'dr” demitir. "Önlemek veya uyarmak için zikri getirenlere
" 1

1
Mürselât Sur. 1

I
Mürselât Sur. 2

3
Mürselât Sur. 4

4
Mürselât Sur. 5

5 bn Cerîr (23/580, 584, 588, 589).
6
Mürselât Sur. 1

7

Mürselât Sur. 4

* Mürselât Sur. 5
9
Mürselât Sur. 1

10
Mürselât Sur. 2

II
Mürselât Sur. 3

u bn Cerîr (23/582, 584, 586).

Mürselât Sur. 1
14
Mürselât Sur. 2

15
Mürselât Sur. 4
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getirenlere
" 1

âyetlerini açklarken de öyle demitir. "Zikri yani vahyi

melekler peygamberlere getirirler. Peygamberler de bu vahyi insanlara

iletirler. Yüce Allah’n zikri göndermesi de insanlann herhangi bir

bahanelerinin kalmamas ve onlan uyarmas içindir."
2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Birbiri ardndan

gönderilenlere, iddetle esenlere, yaydkça yayanlara, birbirinden iyice

ayranlara, önlemek veya uyarmak için zikri getirenlere
*3

âyetlerini

açklarken: "Bu âyetlerde söz konusu olanlar meleklerdir" demitir.

bn Cerîriin bildirdiine göre Mesrûk: "Birbiri ardndan gönderilenlere "4

âyetini açklarken: "Bundan kast meleklerdir" demitir.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ebû Sâlih:

"Birbiri ardndan gönderilenlere, iddetle esenlere, yaydkça yayanlara,

birbirinden iyice ayranlara
"6

âyetlerini açklarken öyle demitir "Birbiri

ardndan gönderilenlerden kast, iyi eylerle gönderilen peygamberlerdir.

iddetle esenlerden kast rüzgardr. Yaydkça yayanlardan kast yamurdur.

Birbirinden iyice ayranlardan kast da peygamberlerdir."
7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in baka bir kanalla bildirdiine göre Ebû

Salih: "Birbiri ardndan gönderilenlere, iddetle esenlere, yaydkça

yayanlara, birbirinden iyice ayranlara, önlemek veya uyarmak için zikri

getirenlere
"8

âyetlerini açklarken öyle demitir "Birbiri ardndan

gönderilenlerden kast, iyi eylerle gönderilen meleklerdir. iddetle

esenlerden kast, rüzgar ve kasrgalardr. Yaydkça yayanlardan kast,

gönderilen kitaptan yayan meleklerdir. Birbirinden iyice ayranlardan kast,

hak ile batl ayran meleklerdir. Zikri getirenlerden kast da Kuriân ile dier

kitaplan getiren meleklerdir. Melek ve elçiler de Yüce Allah tarafndan

1

Mürselât Sut. 5, 6
2

Abdurrezzâk (2/340) ve bn Cerîr (23/581, 585, 588-590).
3
Mürselât Sur. 1-6

* Mürselât Sut. 1
s
tbn Cerir (23/582).

8
Mürselât Sur. 1-4

7 bn Cerir (23/582, 584-587).
8
Mürselât Sur. 1-6
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insanlara, herhangi bir bahanelerinin kalmamas ve onlan uyarmas için

gönderilirler."

bnu'I-Enbârî el-Vakfu ve'l-btidâ ’de ve Hâkim’in Zeyd b. Sâbit'ten

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sayan Beyti «teflan): "Kur'ân (kraat olarak)

te/htm

1

üzere indirilmitir" buyurmutur.

Ravilerden Ammâr b. Abdilmelik der ki: "”i>ü 3! $a±!ed\
u

,

3
JiJl ’<ü yT

,

^li”
4
ve benzeri ifadelerde olduu gibi Kur'ân tefhim ile okunur.

5

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Dahhâk: "Yldzlarn söndürüldüü

zaman"6 âyetini açklarken: "Yldzlar söndürülüp klan gittii zaman,

anlamndadr" demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve fbnu'l-Münzir’in bildirdiine

göre brâhim en-Nehaî: "Elçilere vakit belirlendii zaman"7
âyetini

açklarken: "Peygamberlere belli bir vakit vaad edildii zaman, anlamndadr"

demitir.
8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "cûsî"
9
ifadesini: "Bir vakit

belirlendii zaman" eklinde açklamtr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"cilt"
10

ifadesini: "Bir araya getirildii zaman" eklinde açklamtr. 11

1
Tefhim: Kelimenin ortasndaki harfleri sakin olarak okumak yerine damme veya

kesre ile harekeli okumaktr. (el-lkân, 1/321).
2
Mürselât Sur. 6

3
Kehf Sur. %

4
A'râf Sur. 54

5
el-tkân'de (1/162) geçtii üzere bnu'l-Eribârî ve Hâkim (2/231, 242, "sahih"). Zehebt

der ki: "Ravi Avfî'nin zayf olduunda icma vardr. Ravi Bekkâr da güvenilecek biri

deildir. Hadis de münkerdir."
6
Mürselât Sur. 8

7
Mürselât Sur. 11

I bn Cerîr (23/592).
9
Mürselât Sur. 11

10
Mürselât Sur. 1

1

II bn Cerîr (23/591).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde:

"Ayrm gününe. Ayrm gününün ne olduunu sen nereden bileceksin! O

gün yalanlayanlarn vay hâline!"
1

âyetlerini açklarken öyle demitin

“Ayrm günü. Yüce Allah'n insanlan amellerine göre Cennetlik veya

Cehennemlik olarak birbirinden ayrd gündür. Bu gün çok büyük bir

gündür ki dünyada iken yalanlayanlar için çok uzun olan Veyl vadisi vardr." 2

Saîd b. Mansûr ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Veyl,

Cehennemde bulunan ve atete yananlann rinlerinin içine akt bir vadidi r
.

Bu vadi dünyada iken yalanlayanlar için hazrlanmtr" demitir.

*
* &£* i}'? / fLi lyt fi

* lîl)& L
yi>jS\ iliji jdj

* üjjjliJl üjüi

«** Ji ij^ * ûjSd u Jj \JÜA * la*

* püiür^ Ijîj * Vi JJfc V * yâ
Vi * ^ fjî

l* * Jü
* ^

JJÜI ji>: IJL * jü * pj iâji

Û|
* Ju* jü * Lijlö isr^ ûür ö|> * jJjSli

u, illi Ijipij ijiSr * u, «fi>

i

* J*b ^
'jlsr * ^îsUJ jü *

«#.

^

*

üju* pir

lj}j * 4f*>- JJ * |d3j ^4* l>î“j

“Sizi baya bir sudan yaratp onu belli bir sûreye kadar

salam bir yere yerletirmedik mi? Buna gücümüz yeter; Biz

1

Mürselât Sur. 13-15
2 bn Cerîr (23/593, 594).
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ne güzel güç yetireniz! O gün yalanlam olanlarn vay

haline! Biz yeryüzünü, dirilerin ve ölülerin toplant yeri

yapmadk m? Orada yüksek yüksek sabit dalar var edip

size tatl sular içirmedik mi? Yalanlam olanlarn vay o gün
haline! nkarclara o gün öyle denir: «Yalanlayp

durduunuz eye gidin; gölge yapmayan ve ateten de
korumayan cehennem dumannn üç kollu gölgesine gidin.»

O gölgenin saçt her bir kvlcm sanki birer san devedir,

konak gibi de büyüktür. Yalanlam olanlann o gün vay

haline! Bu, onlann konuamayacaktan gündür, onlara izin

de verilmez ki özür beyan etsinler. Yalanlam olanlann o

gün vay haline! «Bu, sizleri ve öncekileri topladmz
hüküm günüdür. Eer bir düzeniniz varsa Bana kurun.»

Yalanlam olanlann o gün vay haline! Allah'a kar
gelmekten saknm olanlar, elbette gölgeliklerde ve pnar

balanndadrlar. Canlarnn stedii meyveler

arasndadrlar. Onlara denir ki: «lediklerinize karlk
afiyetle yiyiniz, içiniz.» Biz, iyi davrananlara ite böyle

karlk veririz. O gün yalanlam olanlann vay haline

Yiyiniz, biraz zevkleniniz bakalm, dorusu sizler

suçlularsnz, o gün yalanlam olanlann vay haline! Onlara

«Rüku edin» denildiinde rükua varmazlar."
(Mür»elât Sar. 20-48)

bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Biz sizi baya bir sudan

yaratmadk m?"1
âyetini açklarken: "Baya olmasndan kast, dayanksz,

zayf olmasdr" demitir .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"Biz sizi baya bir sudan yaratmadk m?"3 âyetini açklarken: "Baya

olmasndan kast, dayanksz, zayf olmasdr1
' demitir. "Sonra onu salam

’ MürselâtSur. 20
1 bn Cerîr (23/594)
3
MürselâtSur, 20
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bir yere yerletirdik
"1

âyetini açklarken de: “Onu rahme yerletirdik,

anlamndadr" demitir .

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ibn Cüreyc: "ojjjUji jUr» üjjJS
"3

âyetini:

"Buna gücümüz yeter. Biz ne güzel güç yetireniz!" eklinde açklamtr.

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "o.jjalij Gjlll
"4

âyetini: "B>z

yarattk. Biz buna ne güzel güç yetireniz!" eklinde açklamtr .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâ>:

JJ JJI
”6

âyetini: "Biz yeryüzünü bir bannak klmadk m?" eklinde

açklamtr .

7

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Biz, yeryüzünü toplanma yeri yapmadk m?"8 âyetini açklarken:

"Yeryüzünü ölüler için bir bannak, diriler içinde pisliklerini örtüp gizleyen bir

mekan kldk" demitir .

9

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe Musannefte, Abd b. Humeyd, bn Cerîr,

bnu'I-Münzir ve BeyhakFnin Sünen’de bildirdiine göre bn Mes'ûd

yakalad bir biti mescide gömdü ve: "Biz yeryüzünü, dirilerin ve ölülerin

toplant yeri yapmadkm?"10 âyetlerini okudu .

11

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Biz

yeryüzünü, dirilerin ve ölülerin toplant yeri yapmadk m?"12
âyetlerini

açklarken öyle demitir. "Yeryüzü ölüyü içine alr ve ondan geriye bir ey

1
Mürselât Sur. 21

2 bn Cerîr (23/S95).
3
Mürselât Sur. 23

*
Mürselât Sur. 23

5
Ibn Cerîr (23/596).

6
Mürselât Sur. 25

7 bn Cerîr (23/596) ve el-tkân ’de (2/51) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
* Mürselât Sur. 25
9
Ibn Cerîr (23/597).

10
Mürselât Sur. 25

11 bn Ebî eybe (2/368). bn Cerîr (23/597) ve Beyhakî (2/294).
12
Mürselât Sur. 25
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brakmaz. Dirilere gelince de kiiyi evinde örter ve yaptklarndan hiçbir eyi

dandakilere göstermez."

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "olA-lî buyruunu: "Yüksek dalar" eklinde açklamtr.

"br£ îU”

2

buyruunu: "Tatl su” eklinde açklamtr. "_
rüJi5'

buyruunu: "Büyük, kocaman kvlcmlar" eklinde açklamtr.

buyruunu da: "Bakr levhalar” eklinde açklamtr.5

Abd b. Humcyd, bn Cerîr ve bnu'I Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"Üç kola ayrlm bir gölgeye gidin"
6

âyetini açklarken: "Bu gölge

Cehennemin dumandr" demitir.
7

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Kelbî: "Üç kola ayrlm bir gölgeye

gidin"
8
âyetini açklarken öyle demitir: "Bu âyet, "...üphesiz zalimler için,

duvarlar çepeçevre onlar içine alacak bir ate hazrlanmzdr..."9
âyetiyle

ayn anlamdadr. Burada onlar çepeçevre kuatan duvar Cehennem ateinin

dumandr. Bu duman daha sonra her biri bir tarafa doru olmak üzere üç

kola ayrlr."
10

ibn Cerîr, Katâde'den bunun aynsn bildirir.
11

Abdurrezzâk, Firyâbî, Hennâd, Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, ibnu'l-

Münzir, Hâkim ve bn Merdûye deiik kanallarla Abdurrahman b. Âbis'ten

bildirir: bn Abbâs’a: "O, kütük gibi kvlcm saçar"
12

âyetinin anlam

sorulunca: "Biz üç arn ve daha yukan uzunlukta bir kütüü, kn odun

olarak yakmak için kaldnrdk ve ona el-Kasr derdik” karln verdi. "Kzgn

1

Mürselât Sur. 27
I
Mürselât Sur. 27

J
Mürselât Sur. 32

4
Mürselât Sur. 33

5 bn Cerîr (23/599, 601, 608) ve el-tkân'de (2/51, 52) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6
Mürselât Sur. 30

7 bn Cerîr (23/600).
8
Mürselât Sur. 30

9
Kehf Sur. 29

10
Abdurrezzâk (1/402, 2/340).

II bn Cerîr (23/600, 601).
12
Mürselât Sur. 32
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dev halatlar gibi!"1 âyetinin anlam sorulunca da öyle dedi:
"Cimâlât

,

gemi

halatlardr. Bunlar üst üste sanlarak bir insann beli kalnlnda olur."
2

Ibn Cerîr ve Ibnu'l-Münzir, Saîd b. Cübeyrîden bildirin bn Abbâs, “O,

kütük gibi kvlcm saçar
"3

âyetini: Jtf” lafzyla, Kâf ile Sâd harflerini fetha

ile okur ve: "Kasar, Hurma aac gövdesi, hurma kütüü anlamndadr" derdi.

"Kzgn dev halatlar gibi !"4 âyetini de "cûIUp-" lafzyla, Cîm harfini ötre ile

okurdu .

5

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre bn Abbâs: "O, kütük gibi kvlcm
saçar

"6
âyetini: "jiâilS" lafzyla okur ve: "Kasar, aaç kütüü anlamndadr"

derdi.

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin Cahiliye döneminde Araplar

birbirlerine ‘odun toplayn' anlamnda: “Uksurû lena'l-hataba!" derlerdi.

Bunun üzerine de bir veya iki arn uzunluunda odunlar kesilirdi .

7

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Taberânî'nin M. el-Evsafta bildirdiine göre bn Mes'ûd: “_pü]

^

l^”8

âyetini açklarken öyle demitir: "Âyette saçld söylenen kvlcmlar

aaçlar ve dalar kadar deil, ehirler ve kaleler kadardr" demitir.

9

Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünziHin bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini: "Saray kadar” eklinde açklamtr. ">Lî> ifö
” 11

âyetini de:

"Sanki birer san deve gibidir" eklinde açklamtr.

1
Mürselât Sur. 33

I
Abdurrezzik (2/341), Hennâd (273), Buhârî (4932, 4933), bn Cerîr (23/602, 607),

Fethu'l-BâtTde (8/688) geçtii üzere bn Merdûye ve Hâkim (2/511).
3
Mürselât Sur. 32

4
Mürselât Sur. 33

5 bn Cerîr (23/604, 609).
6
Mürselât Sur. 32

7
Fethu'l-Bârfde (8/688) geçtii üzere bn Merdûye.

8
Mürselât Sur. 32

9
Taberânî (912). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid'de (7/132) der ki: "snâdnda zayf biri

olan Hadîc b. Muâviye vardr."
10
Mürselât Sur. 32

II
Mürselât Sur. 33
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bnu'l-Enbârî’nin el-Azdad’da bildirdiine göre Hasan(- Basrî), " «SJu*.

âyetini açklarken: “Su/r, siyah anlamndadr" demitir.

2

bn Çerimin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: ifadesini: "Hurma

kütüü gibi" eklinde açklamtr. 1% âlî?"
4

âyetini açklarken:

"Cimâlât
,

köprüler anlamndadr" demitir. Baka bir lafzda: “Cimâlât,

halatlar, ipler anlamndadr" eklindedir.
5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: ^ l^["
6

âyetini

açklarken: "
Kasr

,

büyük aaçlann gövdesidir" demitir. cJii?- Üt?”
7

âyetini açklarken de: “Su/r, orta büyüklükteki devedir" demitir.8

bn Cerîr, Hârûn’dan bildirir: Haan, "O, kütük gibi kvlcm saçar"
9
âyetini:

“jîd.il?" lafzyla okudu ve: “Kasr, kaln aaç kütüü anlamndadr" dedi.
10

ibn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): cfa* üt?"
11

âyetini:

"Sanki birer siyah deve gibidirler" eklinde açklamtr. 12

ibn Certrînin Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: cJli#- Üt?"
13

âyetini: "Sanki birer bakr levha gibidirler" eklinde açklamtr.14

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: " 1$

âyetini açklarken: “Kasr, aaç gövdesi, hurma kütüü anlamndadr"

1
Mürselât Sur. 33

2
Îbnu'l-Enbâri, d-Eddâd (sh. 160, 161).

3
Mürselât Sur. 32

4
Mürselât Sur. 33

5 bn Cerîr (23/603, 607).
6
Mürselât Sur. 32

7

Mürselât Sur. 33
a bn Cerîr (23/603, 604).

’ Mürselât Sur. 32
10 bn Cerîr (23/604).
11
Mürselât Sur 33

12 bn Cerîr (23/605,606).
13
Mürselât Sur. 33

14 bn Cerîr (23/608).

” Mürselât Sur. 32
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demitir. cJU* 4&” 1
âyetini açklarken de: “Su/r, köprü halat

anlamndadr"' demitir.

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnuM-Münziriin bildirdiine

göre Katâde: ^i
” 3

âyetini açklarken: "Kasr, aaç gövdesi,

hurma aac gövdesi anlamndadr” demitir, âyetini de:

"Sanki birer siyah deve gibidirler"’ eklinde açklamtr.

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime, "O, kütük gibi kvlcm saçar
"6

âyetini: lafzyla okumu ve: “Kasr, kaln hurma aac kütüü

anlamndadr"' demitir. “yJ* ci^- ûîfe
”7

âyetini de: “Sanki birer san deve

gibidirler"' eklinde açklamtr.

ibn Merdûye, Abdullah b. es-Sâmit’ten bildirir: Abdullah b. Amr b. el-Âs’a:

“Yüce Allah’n: "Bu, onlarn konuamayacaklar gündür. Onlara izin de

verilmez ki özür beyan etsinler
"8 buyruu hakknda ne dersin?” dediimde

u karl verdi: “Kyamet günü, deiik halleri ve durumlan olan bir gündür.

Böylesi bir günde insanlar bazen konuurlarken, bazen de konumalanna izin

verilmez. Bazen de Özür beyan etmekten baka bir ey yapmazlar. Size

Resûlullah'n (ssiiaiiabu aleyhi «seiiem) bu konuda bize söyledii eyi aktaraym:

"Kyamet gününde Cebbar olan Yüce Allah bulutlarn gölgeleri altnda,

mahlukatla arasnda üç perde olduu halde iner. Tüm ümmetler o srada diz

çökmütür. Her bir perde arasnda da elli bin yllk bir yolculuk mesafesi vardr.

Bu perdelerden biri nurdan, biri karanlktan, biri de sudandr. Bu perdeler

dolaysyla da Yüce Allah insanlar tarafndan görülmez. Semra Yüce Allah

emrederek bu su o karanla karr. Yüce Allah'n bu emrini duyan her bir

nefis de kendinden geçer. Bu ekilde de hiçbir ey konuamazlar."9

‘Mürselât Sur. 33
1 bn Cerîr (23/603, 608).
1

Mürselât Sur. 32
4
Mürselât Sur. 33

1
Abdurrezzâk (2/340) ve bn Cerîr (23/603, 606).

* Mürselât Sur. 32
7

Mürselât Sur. 33
8
Mürselât Sur. 35, 36

9
Felhu'l-Bârfde (8/686) geçtii üzere bn Merdûye.
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Hâkim, krime'den bildirin Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a, "Bu, onlarn

konuamayacaklar gündür" 1

âyetini, "...Artk sadece fslt iitebilirsin"
2

âyetini, "Birbirlerine dönüp çekiirler
3

âyetini ve "...Aln, kitabm
okuyun"4

âyetini okudu ve: “Bu âyetler hakknda ne dersin?” dedi. bn
Abbâs: “Yazk sana! Benden önce bunlan kimseye sordun mu?” diye sorunca,

Nâfi': “Hayr” karln verdi. bn Abbâs: "ayet sormu olsaydn helak

olurdun” dedi ve: “Yüce Allah: "...Rabbinin nezdinde bir gün sizin

saymakta olduklannzdan bin yl gibidir
5 buyurmuyor mu?” diye sordu.

Nâfi': “Evet” karln verince, bn Abbâs: "te bu günlerin her birinde

insanlann deiik hal ve tavrian olacaktr” dedi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime'ye, "...Miktar elli bin yl olan

bir günde yükselirler
7
âyeti sorulunca öyle dedi: “Bana sorduunuz bu

eyden daha ar olan bir eyi söyleyeyim mi? bn Abbâs, "0 gün ne insana

ve ne cine suçu sorulur
8

âyetini, "Rabbin hakk için, mutlaka onlarn

hepsini sorguya çekeceiz"9 âyetini ve "Bu, onlarn konuamayacaklan

gündür10
âyetini okuyup öyle dedi: “Orada tek bir günde birçok deiik

gün yaanr. Bu günlerde de Yüce Allah dilediini yapar. Bir gün, "Bu, onlarn

konuamayacaklan gün..."
11

iken, dier bir gün "...Suratsz ve belal bir

gün..."
12

olur.”

Abd b. Humeyd, Ebu’d-Duhâ’dan bildirir: Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a,

"Bu, onlarn konuamayacaklan gündür 13
âyetini, "Sonra üphesiz siz

kyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz"
14

âyetini,

1

Mürselât Sur. 35
2
Tâhâ Sur. 108

3
Sâffât Sur. 27, Tûr Sur. 25

4 Hâkkâ Sur. 19
5 Hac Sur. 47
6 Hakim (4/573, "sahîh").
7

Me'âric Sur. 4
* Rahman Sur. 39
9
Hicr Sur. 92

10
Mürselât Sur 35

11
Mürselât Sur. 35

12
nsan Sur. 10

s
Mürselât Sur. 35

14
Mürselât Sur. 35
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“Sonra, «Rabbimiz Allah'a and olsun ki bizler ortak koanlar deildik»

demekten baka çare bulamazlar
*1

âyetini ve "...Allah'tan hiçbir söz

gizleyemezler
*2

âyetini sorduunda, ibn Abbâs öyle dedi: “Vay sana ey

bnu'l-Ezrak! Ordaki söz konusu gün uzun bir gündür ve insanlann orada

deiik halleri olacaktr. Orada bir an gelir insanlar hiçbir ey konuamazlar.

Sonra onlara izin verilince birbirleriyle davalarlar. Bir süre geçtikten sonra

da yeminler ederek Allah'a ortak komadklann söylerler. Bunlar yaptktan

sonra da azlanna mühür vurulur ve uzuvlanmn konumas istenir. Kiin n

uzuvlar da yaptklarn bir bir anlatrlar. Daha sonra dilleri açlr ve

yaptklanna yönelik kendi aleyhlerinde ahitlikte bulunur. "...Allah'tan hiçbir

söz gizleyemezler
" 3

âyetinde ifade edilen de budur.”
4

Saîd b. Mansûr, bn Ebîeybe ve bnu'l-Münzir, Ebû Abdillah el-Cedelî'den

bildirin Beytu'l-Makdis’e geldiimde Ubâde b. es-Sâmit, Abdullah b. Amr ve

Ka'bu’l-Ahbâr orada sohbet ediyorlard. Ubâde öyle dedi: “Kyamet

gününde Yüce Allah tüm insanlar, herkesin görebilecei, seslenenin sesini

duyurabilecei tek bir yerde toplar ve öyle buyurur: "Bu, ayrm günüdür.

Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir hileniz varsa, gösterin bana

hilenizi!"
5 Bugün benden ne bir inatç zorba, ne de asi bir eytan

kurtulabilir.”

Abdullah b. Amr da öyle dedi: “Kitap’ta unlann olduunu görüyoruz: 0

günü atein içinden bir alev parças çkar ve hzlca insanlann olduu yere

gelir. nsanlann önüne ulat zaman öyle seslenin “Ey insanlar! Üç zümre

için buraya gönderildim ve onlann kim olduklann, babann olunu

tanmasndan da daha biliyorum! Bana kar onlara kimse yardmc olamaz ve

benden hiçbir yere saklanamazlar! Bunlar, Yüce Allah'la beraber baka ilahlar

edinenler, inatç zorbalar ve isyan eden her eytandr." Sonra onlann üzerine

abanp hesaptan krk yl (veya krk gün) önce onlan atee atar. Sonrasnda bir

topluluk aceleyle Cennete doru gitmek ister. Melekler onlara: “Hesap için

bekleyin!” dediklerinde onlan “Vallahi ne mallannz vard, ne de yöneticilik

yaptk!” karln verirler. Yüce Allah da: “Kullanm doru söylüyor! Verilen

1 Tâhâ Sur. 108
1
Sâffât Sur. 27, Tûr Sur. 25

3
Sâffât Sur. 27, Tûr Sur. 25

* Fethu'l-Bârîde (8/686) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
5
Mürselât Sur. 38, 39
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bir sözü en iyi ben ifa ederim! Cennete girin!" buyurur. Bu ekilde hesaptan
krk yl (veya gün) önce Cennete girerler."

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ikrime: “Yapmakta
olduunuz eylere karlk afiyetle yiyin için"

2
âyetini açklarken: “Afiyetten

kast ölümsüzlüktür" demitir.

Ibn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: “Yiyiniz, biraz zevkleniniz bakalm,

dorusu sîzler suçlularsnz"3
âyetini açklarken: “Bundan kast kafirlerdir"

demitir .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: “Onlara «Rüku edin» denildiinde rükuya varmazlar"
3

âyetini açklarken: “Rükûdan kast namazdr" demitir.

6

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

“Onlara «Rüku edin» denildiinde rükuya varmazlar"
7

âyetini açklarken

öyle demitin “Rükuyu güzelce yapmaya dikkat edin, zira namazn Allah

katnda özel bir yeri vardr. Bize bildirilene göre Huzeyfe namaz klarken rüku

yerine srtn deve gibi kamburlatran bir adam görünce: “ayet bu adam

imdi ölse slam’dan bir görevi yerine getirirken ölmü saylmaz" dedi. Yine

bize anlatlana göre bn Mes'ûd, rükû etmeden namaz klan bir adamla izann

yerde sürüyeek yürüyen bir adam gördü ve gülmeye balad. Kendisine:

“Neden gülüyorsun?" diye sorulunca: “u iki adama gülüyorum. Birine Yüce

Allah dönüp bakmazken dierinin de namazn kabul etmez” dedi.

8

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: “Onlara «Rüku edin»

denildiinde rükuya varmazlar"
9
âyetini açklarken öyle demitin “Kyamet

1 bn Ebî eybe (13/170, 171).
1
Mürselât Sur. 43

3

Mürselât Sur. 46
4 bn Cerîr (23/612).
5
Mürselât Sur. 48

8 bn Cerîr (23/613, 614).
7
Mürselât Sur. 48

8 bn Cerîr (23/613).
s
Mürselât Sur. 48
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gününde secde etmeleri istenir, ancak dünyada iken Allah'a secde

etmedikleri için orada da secde edemezler."
1

1 bn Cerîr (23/613).



NEBE’ SÜRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhak?nir bildirdiine göre bn
Abbâs: “Nebe' Sûresi, Mekke'de nazil oldu" demitir.

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: "Nebe' Sûresi,

Mekke'de nazil oldu" demitir.

Beyhakî Sünen'de Abdulazîz b. Kays’tan bildirir: "Enes’e, Hz.

Peygamberin (uiuiahu aleyhi veseliem] namaznn süresini sorduumda bunu

göstermek için oullarndan birine bize öle veya ikindi namazm kldrmasn

söyledi. Olu bize namaz kldrrken de Mürselât ile Nebe’ sûrelerini

okudu ."2

6 yS + öy&J 4J ^jJl
r
JiAl tdJl jp ü p>

ISIJÎ JbfJlj * ü p
li UbJ Jjli) liU»-j tflfJ. ilii*-j li-ljjî

IflAJ Ifl liki-j * 1Â-L Uii lliij * IUc4 34ÎI

liÜJÎ IjUjj I^* 4* *1* Oj-aUJI

"Neyi soruturuyorlar? Üzerinde anlamazla dütükleri

büyük haberi mi? Hayr! Anlayacaklar! Hayr! Kesinlikle

anlayacaklardr. Biz yeryüzünü bir döek, dalan da birer

kazk yapmadk m? Sizi çifter çifter yarattk. Uykunuzu bir

dinlenme kldk. Geceyi bir örtü yaptk. Gündüzü de geçimi

temin zaman kldk. Üstünüze yedi salam (gök) bina ettik.

Alev alev yanan bir kandil yarattk. Taneler, bitkiler,

aaçlan sarma dola bahçeler yetitirmek için

sktnlanlardan anl anl bir su indirdik." (Nete’ Sur. 1-1 e)

1 bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).
2

Beyhakî (3/118, 119).
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Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtm ve bn Merdûye,

Hasan(- Basrî)'den bildirir. Hz. Peygamber (mMMki bb^ ytoM risalet ile

gönderildii zaman insanlar konuyu birbirlerine sormaya baladlar. Bunun

üzerine: "Neyi soruturuyorlar? O büyük haberi mi?"
1
âyetleri nazil oldu .

2

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Neyi soruturuyorlar? 0

büyük haberi m?"3 âyetlerini açklarken: "Bu büyük haberden kast

Kuriân'dr" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"O büyük haberi m?"4 âyetini açklarken: "Bu büyük haberden kast

Kurîân’dr” demitir .

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine

göre Katâde: "Neyi soruturuyorlar? Üzerinde anlamazla dütükleri

büyük haberi mi?"
6
âyetlerini açklarken öyle demitir: "Bu büyük haberden

kast Kuriân’dr. Bu konuda anlamazla dümeleri de kimisinin onu tasdik

etmesi, kimisinin de yalanlamasdr.”7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Neyi soruturuyorlar? Üzerinde anlamazla dütükleri büyük haberi

mi?"
8

âyetlerini açklarken öyle demitir: "Bu büyük haberden kast,

ölümden sonraki dirilmedir. Zira bu konuda insanlar ikiye ayrlmlardr. Bir

ksm ölümden sonrasn tasdik ederken bir ksm da yalanlamtr. Ölümü

bizzat kendi gözleriyle gördükleri için onu kimse yalanlayamyordu. Ancak

ölümden sonraki tekrar dirilme konusunda ise anlamazla dümülerdir.”9

1

Nebe' Sur. 1, 2
1 bn Cerîr (24/5).

* Nebe' Sur. 1, 2
* Nebe' Sur. 2
s bn Cerîr (24/6).
6 Nebe' Sur. 1-3
7

Abdurrezzâk (2/342) ve bn Cerîr (24/7).
8
Nebe' Sur. 1-3

9 bn Cerîr (24/7).
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bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Hayr! Anlayacaklar!

Hayr! Kesinlikle anlayacaklardr1
âyetlerini açklarken: “Bu, tehdit üzerine

tehdittir" demitir.

Ibn Çerimin bildirdiine göre Dahhâk: “Hayr! Anlayacaklar!"
2

âyetini

açklarken: “Bundan kast kafirlerdir" demitir. “Hayr! Kesinlikle

anlayacaklardr3
âyetini açklarken de: “Bundan kast da müminlerdir"

demitir. Dahhâk âyetleri de bu lazflarla okurdu.

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirin bildirdiine göre Katâde: " ^il

IÂI* »3 âyetini: “Biz yeryüzünü bir döek klmadk m?" eklinde

açklamtr.6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Süfyân: “ »3
1

jJ

iS**”
7
âyetini: “Biz yeryüzünü bir döek klmadk m?” eklinde açklamtr.

“Dalar da birer kazk yapmadk m?"8
âyetini açklarken de: “Yeryüzü

hareket etmesin, sükunet bulsun diye dalan kazk olarak yeryüzüne çaktk"

demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Biz

yeryüzünü bir döek, dalar da birer kazk yapmadk m? Sizi çifter çifter

yarattk. Uykunuzu bir dinlenme kldk. Geceyi bir örtü yaptk. Gündüzü de

geçimi temin zaman kldk"9
âyetlerini okudu ve: “Ey insanlar! Yüce Allah

nimet olan bu eyleri sizlere sayyor ki bunlara kar nasl ükür edeceinizi

bilesiniz" dedi.

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitir: “Yüce Allah

mahlukat yaratmay diledii zaman rüzgan gönderdi. Bu rüzgar

yeryüzündeki suyu yararak Kâbe’nin zemini olan kara parçasn ortaya

1
Nebe' Sur. 4, 5

2
Nebe' Sur. 4

3
Nebe' Sur. 5

4 bn Cerîr (24/8).
5
Nebe' Sur. 6

6 bn Cerîr (24/8).
7
Nebe' Sur. 6

8
Nebe' Sur. 7

9
Nebe' Sur. 6-11
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çkard. Sonra bu kara parçasn yayarak yeryüzünü diledii genilik ve

uzunlukta kld.” Ravi der ki: bn Abbâs ellerini saa sola açp öyle devam

etti: "Yeryüzü bu ekilde her tarafa yaylnca dalan da kazk diye üzerine

çakt. Yeryüzünde ilk konulan da da Ebû Kubeys dadr." 1

bnu'l-Münzir, Hasan(- Basrî)'den bildirin Yeryüzünün yaratlmasna

Beytu’l-Makdis'in oradan baland. Oraya bir çamur parças konuldu ve: "u
tarafa, u tarafa, u tarafa uzayp git" denildi. Yeryüzü bir kaya parças

üzerine yaratld. Bu kaya parças da bir baln üzerine, balk da suyun içine

konuldu. Sonuçta su üzerinde olunca da hareket ediyordu. Melekler:

"Rabbim! Yeryüzü nasl sabit klnacak?" diye sorunca, dalar üzerine bir

kazk gibi çakld. Melekler: "Rabbim! Bu dalardan daha güçlü bir ey
yarattn m?" diye sorunca, Yüce Allah: "Demiri yarattm" karln verdi.

Melekler: "Rabbim! Demirden daha güçlü bir ey yarattn m?” diye sorunca,

Yüce Allah: "Atei yarattm” karln verdi. Melekler: "Rabbim! Ateten

daha güçlü bir ey yarattn m?” diye sorunca, Yüce Allah: "Suyu yarattm”

karln verdi. Melekler "Rabbim! Sudan daha güçlü bir ey yarattn m?”

diye sorunca, Yüce Allah: "Rüzgar yarattm" karln verdi. Melekler:

"Rabbim! Rüzgardan daha güçlü bir ey yarattn m?" diye sorunca, Yüce

Allah: "Yaplan yarattm" karln verdi. Melekler “Rabbim! Yaplardan

daha güçlü bir ey yarattn m?" diye sorunca, Yüce Allah: "nsan yarattm"

karln verdi.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: 'Sizi çifter çifter yarattk"
2
âyetini açklarken: "Sizleri ikier ikier

yarattk, anlamndadr" demitir. "Gündüzü de geçimi temin zaman kldk"3

âyetini açklarken: "Gündüzü sîzler için Yüce Allah'n lütfundan nzk arama

zaman kldk” demitir. "Alev alev yanan bir kandil yarattk"* âyetini

açklarken: "Panldayp k saçan bir kandil yarattk" demitir.

"Sktrlanlardan arl arl bir su indirdik"
5

âyetini açklarken de öyle

Hâkim (2/512, "sahih").

Nebe' Sur. 8

Nebc' Sur. 1

1

Nebe' Sur. 13

Nebe' Sur. 14
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demitin "Sktrlanlardan kast, yamur bulutlann sktnp sürükleyen

rüzgardr. Yamur bulutlarndan üzerinize sular döktük, anlamndadr/' 1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Harâitî'nin

Mekârimu'l-Ahlâk’üa bildirdiine göre Katâde: "Alev alev yanan bir kandil

yarattk"
2

âyetini açklarken: "Parldayp k saçan bir kandil yarattk"

demitir. "Sktrlanlardan arl arl bir su indirdik"
3
âyetini açklarken de

öyle demitin “Sizlere gökten arl anl akan bir su indirdik, anlamndadr.

Ancak bazlar sktranlardan kastn yamur bulutlarn sktnp sürükleyen

rüzgar olduunu söylemilerdir."

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Alev alev yanan bir kandil yarattk"
s

âyetini açklarken: "Panldayp k
saçan bir kandil yarattk” demitir. "Sktrlanlardan arl arl bir su

indirdik"
6

âyetini açklarken de: "Bulutlardan sizlere anl arl akan bir su

indirdik, anlamndadr" demitir.
7

Ebu'-eyh'in Azame'de bildirdiine göre Mücâhid: "Alev alev yanan bir

kandil yarattk"
8
âyetini açklarken: "Panldayp k saçan bir kandil yarattk"

demitir.
9

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, ibn Abbâs'a: " 3*

ol^akül”
10 buyruunun anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "Bulutlarn

birbirini skmas ve bunun sonucunda iki bulut arasndan yamurun

inmesidir" dedi. Nâfi’: "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da

ibn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. Nâbia’nn:

Güneyden esip gelen sabâ rüzgar

1 bn Cerîr (24/10-12, 15).
3
Nette' Sur. 13

3

Nebe' Sur. 14
4
Abdurrezzâk (2/342), bn Cerîr (24/11, 13, 15) ve Harâitî (Müntekâ, 558).

s Nebe' Sur. 13
6
Nebe' Sur. 14

7 bn Cerîr (24/11, 13, 14) ve el-Talîk'de (4/359) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

* Nebe' Sur. 13
9
Ebu’-eyh (618).

10
Nebe' Sur. 14
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Yamur bulutlarn da içinde saklar dediini iitmez misin?”

Nâfi’: “I-IÜ
”2

ifadesinin anlam nedir?” diye sorunca, Ibn Abbâs: “Ekin

bitirecek kadar çok olan su anlamndadr’' dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir

ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler.

Ebû Ziieyb'in:

“Her bir gecenin sonunda Amr'n annesini

Bolca su aktan siyak bulutlar (testiler) sulamaktadr dediini iitmez

misin?”
3

Abd b. Humeyd, Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Harâitî'nin

bildirdiine göre ibn Abbâs: "Sktrlanlardan arl arl bir su indirdik
"4

âyetini açklarken: “Bulutlan sktran rüzgarlardan sîzlere anl anl akan bir

su indirdik, anlamndadr” demitir .

5

âfiî, Satd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Merdûye, Harâitî

ve Beyhakî’nin Sünen 'de bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Sktrlanlardan

arl arl bir su ndirdik
"6

âyetini açklarken öyle demitin “Yüce Allah'n

gönderdii rüzgar gökteki suyu toplar. Bulut bu rüzgara urad zaman da

samal hayvann süt vermesi gibi yamaya balar. Yamur gökten tulumdan

boanrcasna iner, ancak rüzgar onu parçalayp datr.”7

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre ikrime: "Sktrlanlardan arl arl

bir su indirdik
"8

âyetini açklarken: "Bulutlardan sizlere bol miktarda su

indirdik, anlamndadr” demitir.

1

el-tkân'de (2/83) geçtii üzere Tast.
2

Nebe' Sur. 14
5
Mesâilu Nâfi

1

(247).
4
Nebe' Sur. 14

s Ebû Ya'lâ (2663), bn Cerîr (24/11, 12, 14, 15) ve bn Kesir, Tefsir'de (8/327) geçtii

üzere bn Ebî Hatim. Ebû Ya'lâ'mn muhakkiki: "snâd çok zayftr" demitir.
6
Nebe' Sur. 14

7
âfiî 1/339 (ifau'l-Ay, 493), Harâitî

(
Müntekâ, 559) ve Beyhakî (3/364).

8
Nebe' Sur. 14
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Rabî' b.

Enes: 'Sktrlanlardan arl arl bir su indirdik"
1

âyetini açklarken:

“Bulutlardan sîzlere bolca su indirdik, anlamndadr demitir.
2

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, Katâde’den bildirin Fadl b. Abbâs'n

mushafnda, 'Sktrlanlardan arl arl bir su ndirdik'
3

âyeti:
“

l^liu SU o lafzyladr.
4

bn Cerîr ve bnu’l-Enbârî Mesâhifde Katâde'den bildirir: bn Abbâs,

'Sktrlanlardan arl anl bir su indirdik"
5
âyetini: “U-&5 su ol

lafzyla okumu ve: “Rüzgarlarla bolca su indirdik" eklinde açklamtr.6

Harâitfnin Mekârimu'l-Ahlâk’ta bildirdiine göre Mücâhid:

'Sktrlanlardan arl anl bir su indirdik'
7
âyetini: “U-liî SU öl>eJU}L s”

lafzyla okur ve: “Rüzgarlarla bolca su indirdik" eklinde açklard.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

“taUÜ olî^i”
8

âyetini: “Aaçlan birbirine yakn duran bahçeler" eklinde

açklamtr.9

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve Ibnu'l-Münzirln bildirdiine göre Mücâhid:

“lalîül olL-i"
10

âyetini: “Aaçlan birbirine dolanm bahçeler" eklinde

açklamtr. 11

1
Nebe’ Sur. 14

2 bn Cerîr (24/15).
3
Nebe' Sur. 14

4
Ebû Hayyân, Bahru’I-Muhît (8/411, 412) der ki: "bnu'z-Zübeyr, bn Abbâs, kardei

Fadl b. Abbâs, Abdullah b. Yezîd, klime ve Katâde de bu ekilde okumulardr." âz bir

kraattir.
5

Nebe' Sur. 14
s bn Cerîr (24/12).
7
Nebe' Sur. 14

* Nebe' Sur. 16

* bn Cerîr (24/16) ve el-tkStt'de (2/52) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
10
Nebe' Sur. 16

n bn Cerîr (24/17).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

“ifojt olîp-S
"1

âyetini: “Aaçlan birbirine dolanm bahçeler" eklinde

açklamtr.

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’ln bildirdiine göre krime: “tstiül olip-g”*

âyetini: “Aaçlan birbirine yakn olan bahçeler1
' eklinde açklamtr.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “UlîJ âyetini: “Aaçlan

birbirine dolanm bahçeler" eklinde açklamtr .

5

“üphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmitir. Sura

üfürüldüü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz."

(Nebe’ Sur. 17, 18)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

'üphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmitir"* âyetini açklarken:

“Yüce Allah'n yücelttii bir gündür ki bu günde gelmi geçmi tüm

topluluklar arasnda hüküm verilir" demitir.

7

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Sura üfürüldüü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz
"8

âyetini

açklarken: “Zümre zümre, grup grup gelirsiniz, anlamndadr" demitir .

9

bn Merdûye, Berâ b. Âzib'den bildirin Muâz b. Cebel: “Yâ Resûlallah!

Yüce Allah'n: "Sura üfürüldüü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz
"10

buyruu ne anlama gelmektedir?" diye sorunca, Resûlullah (niiaiiahu aleyf veseiiem):

"Ey Muâz! Çok büyük bir eyi sordun " karln verdi. Sonra Resûlullah

Nebe' Sur. 16

Abdurrezzâk (2/342) ve bn Cerîr (24/17).

Nebe' Sur. 16

Nebe' Sur. 16

bn Cerîr (24/17).

Nebe' Sur. 17

bn Cerîr (24/18).

Nebe' Sur. 18
9
Felhu'l-Bâr7de (8/690) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

10
Nebe' Sur. 18
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(vâdâm *yl reofon) alamaya balad ve öyle buyurdu: "Yüce Allah (kyamet
gününde) on snf insan Müslümanlardan ayrp bunlarn suretlerini

deitirir. Bu on snftan bazlar maymun suretindedir. Bazlar domuz
suretindedir. Bazlar ters yüz edilmitir. Ayaklan yukarda yüzleri ise aada
olur ve yüzleri üzerinde sürüklenerek yürürler. Bazlar kördür ve nereye gidip

geleceklerini bilemezler. Bazlar hiçbir eyi anlamayacak ekilde sar ve

dilsizdir. Bazlarnn dilleri göüslerine kadar uzanmtr. Bu dillerini

çinerken irin salya gibi azlanndan akar. Orada bulunanlann hepsi de ondan

tiksinirler. Bazlannn elleri ve ayaklan kesik olur. Bazdan ateten kütükler

üzerinde çarmha gerilirler. Bazdan leten daha pis kokar. Bazlan da derilerine

yapacak bir ekilde katrandan giysiler giymi olurlar.

Maymun suretinde olanlar, insanlar arasnda kouculuk yapanlardr.

Domuz suretinde olanlar haram mal yiyenlerdir. Ba ve ayaklan ters yüz

edilmi olanlar faiz yiyenlerdir. Kör olanlar zalim idarecilerdir. Sar ve dilsiz

olanlar amellerini beenenlerdir. Dillerini çineyenler sözleri amellerini

tutmayan âlimler ile kssaclardr. El ve ayaklan kesilmi olanlar komulanna

eziyet verenlerdir. Ateten kütüklere gerilenler insanlan yöneticilere ihbar

edenlerdir. Leten daha pis kokanlar ehvet ve lezzetlerinin peine düenler ve

mallannda bulunan Allah'n haklan ile fakirlerin haklanm ifa etmeyenlerdir.

Katrandan giysiler giyenler de böbürlenen ve büyüklenenlerdir."
1

o). * IjIjJ* JL>J1 i-U-UI

lî>; l«j 6Jji; S * ULy-î * i;U * iSUj. öJlsr

ö IjîlS' IÜJ * ÜLli-j 'Ji * Lîl>î ij

lyjiî Ur lilîf * Ü\j IUl IjjlSj *

i;i1p N} p>î,J

"GÖK açlr ve kap kap olur. Dalar yürütülür, serap haline

gelir. üphesiz, cehennem pusuda beklemektedir.

Azgnlarn bannaca yerdir. Orada çalar boyu kalrlar.

Orada ne bir serinlik ve ne de bir içecek tadarlar. Ancak,

1
Tahrîcu'l-Keâfda (4/143, 144) geçtii üzere bn Merdûye.



196 Nette' Sûresi 8r

uygun bir ecza olarak hamim vc gassâk (tadarlar). Çünkü

onlar hesaba çekilmeyi beklemiyorlard. Âyetlerimizi hep

yalanlayp dururlard. Biz de hereyi yazp saymadr.
Tadn! Bundan sonra yalnzca azabnz arttracaz."

(Nete’ Sur. 10-30)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "Gök açlr..."
1 buyruunu:

lafzyla okumutur.
2

Ibnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dalar yürütülür, serap

haline gelir
"

3

âyetini açklarken: “Günein klanyla gün ortasnda görülen

seraba dönüeceklerdir" demitir.

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in

bildirdiine göre Ebu'l-Cevzâ: dütS dl"* âyetini: “Cehennem

pusuda bekler" eklinde açklamtr.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ibnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "üphesiz, cehennem pusuda beklemektedir"* âyetini açklarken:

“Cehennemi amadan kimseler Cennete giremez" demitir.
7

bn Cerîrîin bildirdiine göre Süfyân: "üphesiz, cehennem pusuda

beklemektedir
"8

âyetini açklarken: “Cehennemin üzerinde üç tane köprü

vardr" demitir.
9

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Katâde: "üphesiz, cehennem pusuda beklemektedir
"10

âyetini

1
Nebe' Sur. 19

2 Hamza, Kisâî ve Halef de bu ekilde okumulardr. Nâfi', bn Kesîr, Ebu Amr, bn
Âmir, Ebû Cafer ve Yâkub ise "c^3's

"
lafzyla, eddeli bir ekilde okumulardr. (en-Ner,

2/272).
3
Nebe' Sur. 20

4
Nebe' Sur. 21

5 bn Ebî eybe (14/18).
6
Nebe' Sur. 21

7 bn Cerîr (24/21).

* Nebe' Sur. 21
9 bn Cerîr (24/21).
10
Nebe' Sur. 21
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açklarken: "Bilin ki Cehennemi amadan Cennete giri yoktur. Zira Yüce

Allah baka bir âyette Cehennem konusunda: "çinizden, oraya

uramayacak hiçbir kimse yoktur ..."
1

buyurur" demitir. "Azgnlarn

barnaca yerdir. Orada çalar (ahkâb) boyu kalrlar
"2

âyetlerini açklarken

de öyle demitin "Cehennem azgn olanlarn yeri, meskeni olur. Âyette

geçen Ahkâb ifadesi de sonu gelmeyen, ard kesilmeyen zaman, devir

demektir. Öyle ki bir devir bittii zaman ardndan hemen dieri gelir. Bize

bildirilene göre de hukub, kyamet yllanndan seksen yla tekabül

etmektedir."
3

Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Çüü»1 ^s cgi#"* âyetini:

"Orada yllarca kalrlar" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Orada çalar boyu

kalrlar
"5

âyetini açklarken: "Orada sonsuza dek kalrlar. Bir ça, bir devir

bittii zaman ardndan dieri gelir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerir, Hasan(- Basrî)‘den bildirir. "Bir hukub yetmi

yldr. Ancak bu yllann her bir günü dünya zamanyla bin yldr.”

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Rabî: "Orada

çalar (ahkâb) boyu kalrlar
"6

âyetini açklarken öyle demitir: "Orada

bulunan biri ahkâb’n ne kadar süreceini bilemez. Zira bir hukub seksen yl,

bir yl da üç yüz altm gündür. Ancak oradaki bir gün, dünyada bin yl

kadardr. Bu ekilde bir hukub da on sekiz bin yl kadar sürer."
7

bn Cerîriin bildirdiine göre Beîr b. Ka'b: "Orada çalar (ahkâb) boyu

kalrlar
"8

âyetini açklarken öyle demitir: "Bana bildirilene göre bir hukub üç

* Meryem Sur. 71
2
Nete' Sur. 22, 23

3
Abdurrezzâk (2/342) ve bn Cerir (24/21, 25).

4
Nebe' Sur. 23

5
Nebe' Sur. 23

6
Nebe' Sur. 23

7 bn Cerir (24/25).

* Nebe' Sur. 23
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yüz yldr. Bir yl da üç yüz altm gündür. Oradaki bir gün de dünyadaki bin yl

kadardr."1

Abdurrezzâk, Firyâbî, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir,

Sâlim b. Ebi’l-Ca'd'dan bildirir: Ali b. Ebî Tâlib, Hilâl el-Hecerî'ye: "Allah'n

Kitâb’nda bir hukub’m ne kadar olduunu görüyorsunuz?" diye sorunca,

Hilâl: "Bir hukub’un seksen yl, bir yln on iki ay, bir ayn otuz gün, oradaki bd

günlerden bir günün de dünyadaki günlerden bin yl kadar olduunu

görüyoruz” dedi .

2

Saîd b. Mansûr ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Orada çalar

(ahkâb) boyu kalrlar
*3

âyetini açklarken: "Bir hukub seksen yldr” demitir .

4

Bezzâr, Ebû Hureyre’den bildirir: "Orada çalar (ahkâb) boyu kalrlar
*5

âyeti konusunda Resûlullah (ssiiaibhu aleyh meUan):
"
Bir hukub seksen yldr"

buyurmutur.

6

Hennâd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû

Hureyre: “Orada çalar (ahkâb) boyu kalrlar*
7

âyetini açklarken öyle

demitir: "Bir hukub seksen yl, bir yl üç yüz altm gün, bir gün de sizin

günlerinizden bin yl kadardr.”8

bn Cerîr, Saîd b. Cübeyrîden aynsn bildirir .

9

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Hureyre: “Orada çalar (ahkâb)

boyu kalrlar
* 1

âyetini açklarken: "Bir hukub seksen yldr. Bu yllardan bir

gün ise dünyann ömrünün altda biri kadardr” demitir.

1 bn Cerîr (24/23, 24).
2

Abdurrezzâk (2/342), Hennâd (220) ve bn Cerîr (24/24).
5
Nebe' Sur. 23

4 Hâkim (2/512, "sahîh").
5
Nebe' Sur. 23

6
Bûsîrî'nin thafnda (bak: el-Metâlibu'l-Âliye, 9/71) geçtii üzere Bezzâr. Heysem!,

Mecmau'Z’Zevâidde (7/133) der ki: "snadnda Haccâc b. Nasr vardr, ibn Hibbân,

hatalara dütüünü belirterek onu güvenilir bulurken bir grup da onu zayf

bulmulardr. Dier ravlleri ise güvenilirdir/'
7
Nebe' Sur. 23

8 Hennâd (219) ve bn Cerîr (24/24).
9 bn Cerîr (24/24).
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bn Ebî Ömer el-Adenî Müsned’de, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bnu'l-

Münzlr -zayf bir senedle- Ebû Umâme'den bildirir: "Orada çalar (ahkâb)

boyu kalrlar"
2

âyeti konusunda Hz. Peygamber (uUttu ale^i kk\M öyle

buyurmutun "
Bir hukub bin ay, bir ay otuz gündür. Bir yl on iki ay, üç yüz

altm gündür. Oradaki her bir gün dünyadaki günlerinizden bin yl kadardr.

Bu durumda bir hukub (sizin zamannzla) otuz bin yldr.''3

Bezzâr, bn Merdûye ve Deylemî, bn Ömer'den bildirin Hz. Peygamber

(sailailahu aleyhi nallan): "Vallahi her biriniz Cehennemde çalar (ahkâb) boyu kalmadan

urudun çkamazsnz. Bir hukub; seksen küsur yl, bir yl da üç yüz altm

gündür. Oradaki bir gün de sizin günlerinizden bin yldr" buyurdu. Onun için

hiç kimse Cehennemden çkacan düünüp buna güvenmesin .

4

bn CerîrMn bildirdiine göre ibn Abbâs: "Bir hukub seksen yldr"

demitir.
5

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Abdullah b. Amn

"Orada çalar (ahkâb) boyu kalrlar"
6
âyetini açklarken: "Bir hukub seksen

yldr” demitir.

bn Merdûye'nin Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre Resûlullah (sailailahu

üEyii msBBm]: "Bir hukub krk yldr" buyurmutur.

7

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, "Orada çalar boyu kalrlar"
8

âyetini: "Çlap-I lafzyla, Lâm harfini Elif\e okumutur .

1

1

Nebe' Sur. 23
3
Nebe' Sur. 23

3

Melâlbu'l-Âliye'de (4174) geçtii üzere bn Ebî Ömer el-Aderû, bn Kesîr, Tejsîr'de

(8/329, 330) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Taberânî (7957). bn Kesîr: "Münker bir

hadistir. Hem Kasm hem de hadisi ondan rivayet eden Cafer b. ez-Zübcyr metruk

kimilerdir" demitir.

* Bezzâr (Kefu'l-Estâr

,

3503) ve Deylemî (7029). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâd'de

(10/395) der ki: "isnadnda çok zayf biri olan Süleyman b. Müslim el-l laâb vardr."
s bn Cerir (24/24).
6
Nebe' Sur. 23

7 bn Adiy (5/1781).
8
Nebe' Sur. 23
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Amr b. Meymûn, 'Orada çalar boyu

Kalrlar
"2

âyetini: “Güü-1 14*» lafzyla, Lâm harfini Elifsiz okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Amr b. urahbîl, 'Orada çalar boyu

kalrlar
* 3

âyetini: "Çlli-1 14J lafzyla okumutur.

ibn Cerir, Hâlid b. Ma'dân'dan bildirin 'Orada çalar boyu kalrlar
"

4

âyeti

ile 'Onlar, gökler ve yerler durdukça orada ebedî olarak kalacaklardr.

Ancak Rabbinln dilemesi baka.. ,"s âyetinde söz konusu olan kiiler kb e

ahalisinden tevhîd nancna sahip olanlardr."
6

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Mes’ûd’dan bildirir:

"Cehennem zemherîri oradakiler için bir azap eklidir. Zira Yüce Allah:

'Orada ne bir serinlik ve ne de bir içecek tadarlar
”

7

buyurur."

Hennâd, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye:

"Orada ne bir serinlik ve ne de bir içecek tadarlar. Ancak hamm ve

gassâk
"0

âyetlerini açklarken öyle demitin "Tadamayacaklan içeceklerden

kaynar su, serinlikten ise zehmerir denilen souklar istisna edilmitir.”
9

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ancak

hamm ve gassâk"10 âyetini açklarken: “Hamîm yakacak kadar scak olan bir

içecektir. Gassâk ise ar souk olan zemherîrdir" demitir.

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: "Ancak hamîm ve gassâk
” 1

âyetini açklarken: "Onun souuna
katlanamazlar" demitir.

1

Nâfi', bn Kesîr, Ebû Amr, bn Âmir, Kisâî, Ebû Cafer, Rüveys ve Halef de bu

ekilde okumulardr. Hamza ve Ravh ise Lâm harfini Elifsiz bir ekilde eklinde

okumulardr. (en-Ner, 2/297).
2
Nebe' Sur. 23

3
Nebe' Sur. 23

4
Nebe' Sur. 23

5 Hûd Sur. 107
6 bn Cerir (24/26).
7
Nebe' Sur. 24

8 Nebe' Sur. 24, 25
9 Hennâd (292) ve bn Cerir (24/28, 31).
10
Nebe' Sur. 25
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ibn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: "Orada ne bir serinlik ve ne de bir

içecek tadarlar. Ancak hamim ve gassâk"

2

âyetleri konusunda Resûlullah

(safeiiahu aierfi «sdiem) öyle buyrumutur: "Bunlardan biri son derece scak dieri de

son derece souktur. Öyle ki kiiye bunlardan bir kâse getirildii zaman

yüzünün derisi soyulup düer, geriye takrdayan kemikleri kalr."

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Murra: "Orada ne bir serinlik ve ne de

bir içecek tadarlar"* âyetini açklarken: “Bu serinlikten kast uykudur"

demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

“Ancak, uygun bir ceza olarak"
4
âyetini açklarken: “Amellerine denk olacak

bir ceza olarak, anlamndadr" demitir.

5

Abd b. Humeyd ve bn CerîrMn bildirdiine göre Katâde: “Ancak, uygun

bir ceza olarak"* âyetini açklarken: "Onlann dünyada iken yaptklan kötü

amellerine denk olacak bir ceza olarak, anlamndadr" demitir.
7

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: “Ancak, uygun bir ceza olarak"
8

âyetini

açklarken: "Kendilerine verilen ceza amellerine denk olacak ekildedir"

demitir. "Çünkü onlar hesaba çekilmeyi beklemiyorlard"
9

âyetini

açklarken de; “Onlar hesaptan korkmuyorlard" demitir. Baka bir lafzda;

"Hesaba çekilmeyi umursamyorlar ve ölümden sonra tekrar dirilmeye

inanmyorlard” eklindedir.
10

1 Nebe' Sur. 25
1

Nebe' Sur. 24, 25
3 Nebe' Sur. 24
4
Nebe' Sur. 26

s bn Cerîr (24/33) ve el-tkân'de (2/52) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* Nebe' Sur. 26
7 bn Cerîr (24/33).

‘ Nebe' Sur. 26
5
Nebe' Sur. 27

10
Talîku’t-Ta’lîk'de (4/359) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (24/34).
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Çünkü onlar hesaba

çekilmeyi beklemiyorlard
" 1

âyetini açklarken: “Ne bir mükafat bekliyorlar,

ne de verilecek cezadan korkuyorlard" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Merdûye, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Abdullah b.

Amr'dan bildirir: "Cehennem ahalisine "Tadnl Bundan sonra yalnzca

azabnz arttracaz"

2

âyetinden daha ar bir âyet inmi deildir. Zira

Allah'n azabn iddeti artarak ve sonsuza kadar çekerler."*

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye,

Haan b. Dinar'dan bildirin Ebû Berze el-Eslemî’ye Yüce Allah’n Kitâb'nda

Cehennemlikler hakkmdaki en ar âyetin hangisi olduunu sorduumda,

Ebû Berze: "Yüce Allah'n: 'Tadn! Bundan sonra yalnzca azabnz

arttracaz"4 buyruudur" dedi .

5

bn Merdûye, Hasan(- Basrî)'den bildirin Ebû Berze el-Eslemî’ye Allah’n

Kitâb’ndaki en ar âyetin hangisi olduu sorulunca öyle dedi: "En ar âyet:

‘Tadn! Bundan sonra yalnzca azabnz arttracaz*6 âyetidir. Onun azab

saat saat, gün gün, ay ay, yl yl arttrlr. Cehennem ahalisinden biri o kadar

kötü kokar ki onlardan biri doudan çkanlacak olsa batdaki insanlarn hepsi

ölür. Batdan çkanlacak olsa doudaki inanlann hepsi onun ar kokusundan

dolay ölür. Resûlullah'tn(sBiiaiBhuaiyhivîSBfen)bu âyeti okuduktan sonra: "Rablerine

kar gelen topluluk helak olur. Rableri onlara öfkelenir. Öfkelendii zaman ia

onlardan intikamn almadan brakmaz" buyurduunu iittim."

* lUi UlSj * ivil _P^Sj * Ulîfclj jü*. * ijli. jJJJ ö[

iSjj iÜaf- (Jjuj {jA j l Q .j

* *

1

Nebe' Sur. 27
2
Nebe' Sur. 30

1 bn Cerîr (24/36).

* Nebe' Sur. 30
5
tbn Kesîr, Tefsir (8/331) ile Fethu'l-Bârî'de (6/333) geçtii üzere îbn Ebî Hatim ve

Mecmau'z-Zevâid'de (7/133) geçtii üzere Taberânî.
5 Nebe' Sur. 30
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"üphesiz takva sahipleri için kurtulu vardr. Bahçeler ve
balar vardr. Göüsleri çkm genç kzlar vardr. Dopdolu
kadehler vardr. Onlar orada ne bo bir söz, ne de yalan

iitirler. Bunlar Rabbinin yeterli bir ba, mükafatdr. O,

göklerin, yerin ve ikisi arasnda bulunanlarn Rabbidir. O,

Rahman dr, o gün insanlar O na kar konumaya yetkili

deillerdir." (NcU Sur. 31-37)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"üphesiz takva sahipleri için baar ödülü vardr" âyetini açklarken:

"Cehennem ateinden kurtulduklan için baarya ulamlardr” demitir.
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine

göre Katâde: "üphesiz takva sahipleri için baar ödülü vardr" âyetini

açklarken: "Bu baar, Cehennemden kurtulup Cennete girmeleridir”

demitir.

2

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin el-Ba's ’da

bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz takva sahipleri için baar ödülü

vardr" âyetini açklarken: "Bu ödül gezip dolaacaklar güzel yerlerdir”

demitir. “Ç133I âyetini: "Göüsleri çkm kzlar” eklinde açklamtr,

"lilii âyetini de: "Dolu dolu kadehleri' eklinde açklamtr.5

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "1&I3

ifadesinin anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: "Hadâik
,

bostan

anlamndadr” dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca

da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

“Allak m sulaJt bir bölgedir ki, ovalan

1 bn Cerîr (24/37).
1 Abdurrezzâk (2/343) ve bn Cerîr (24/37)
3
Nebe' Sur. 33

4
Nebe' Sur. 34

s bn Cerîr (24/37, 38, 40), TalUcu't-Ta'lîk’de (3/501) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve

Beyhakî (357, 377).

* Nebe' Sur. 32
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Bol sulu, yemyeil ve bereketli bostanlklardr" dediini iitmez misin?”
1

Nâfi': “lilio LS

S

”2
ifadesinin anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: “çki

dolu kadeh, anlamndadr” dedi. Nâfi”: “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?”

diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

Dengini bulmak üzere bhe çelen Amir ’12e g,

çki dolu kadehler ikram ettik" dediini iitmez misin?”

3

bnu'l-MünzlrJ
in bildirdiine göre Dahhâk: “c^ ifadesini: “Bakire

kzlar" eklinde açklamtr.

ibn Ebî eybe ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Çdjîj”
5
ifadesini:

"Göüsler” eklinde açklamtr.

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Hâkim, bn
Merdûye ve Beyhakî’nin eJ-BaVda bildirdiine göre bn Abbâs: “lllia Life

”7

âyetini açklarken öyle demitir "Pepee, dolu dolu sunulan kadehler

anlamndadr. Bazen babam Abbâs'n: “Evladm! Bize pepee dolu kadehler

ikram et” dediini iitirdim."
8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre bn
Abbâs’a, "islia Life

”9
âyetinin anlam sorulunca: “Ard kesilmeyen içecekler,

anlamndadr” demitir .

10

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîrîin bildirdiine göre ibn Abbâs: “islii Life*"
1

âyetini: “Dolu kadehler” eklinde açklamtr.

2

1

el-tkân'de (2/85) geçtii üzere Tastî.
1
Nebe' Sur. 34

3
Mesâilu Nâfi’ (45).

4
Nebe' Sur. 33

s
Nebe' Sur. 33

6 bn Ebî eybe (2/182) ve bn Cerîr (24/39).
7

Nebe’ Sur. 34
* Taffleu ‘t-Ta'lîk'de (3/501) geçtii üzere Abd b. Humeyd. bn Cerîr (24/39), Hâkim

(2/512, "sahîh"), Beyhakî (358) ve Buhârî (3840).
9
Nebe' Sur. 34

10 bn Cerîr (24/40).
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Abd b. Humeyd de Saîd b. Cübeyr, Katâde, Mücâhid, Dahhâk ve Hasan(-

Basrî)
fden aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "tlii efe
"3

âyetini: "Arka

arkaya doldurulan kadehler” eklinde açklamtr .

4

Abd b. Humeyd ve Ibn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: life
”5

âyetini: "Arka arkaya doldurulan kadehler” eklinde açklamtr .

6

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr ile Dahhâk'tan bu yorumun aynsn

bildirir.

Hennâd’n bildirdiine göre Atiyye: "lllis life
” 7

âyetini: "Pepee

doldurulan kadehleri' eklinde açklamtr.

8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Ebû Hureyre: "iSlia life
”9

âyetini: "Dolu dolu kadehleri’ eklinde açklamtr. Abd b. Humeyd der ki:

“Dihâken Farsça bir ifadedir ve pepee, arka arkaya anlamndadr."

ibn Cerîriin bildirdiine göre krime: "lii life
”10

âyetini: "Annm

içeceklerle dolu kadehler” eklinde açklamtr.

11

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'tan bildirin "çinde içki olan kaba Ke's

denilir. Ancak içinde içkiden baka bir içecek varsa buna Ke's denmez.”

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine

göre Katâde: "Onlar orada ne bo bir söz, ne de yalan iitirler. Bunlar

Rabbinin yeterli bir ba, mükafatdr. O, göklerin, yerin ve ikisi arasnda

bulunanlarn Rabbidir. O, Rahman'dr. O gün insanlar O'na kar

1
Nebe' Sur. 34

2 bn Cerîr (24/40).
3 Nebe' Sur. 34
4
Buhârî (3839).

5
Nebe' Sur. 34

6 bn Cerîr (24/42).
7
Nebe' Sur. 34

* Hennâd (71).
s
Nebe' Sur. 34

10
Nebe' Sur. 34

11 bn Cerîr (24/41).
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konumaya yetkili deillerdir
" 1

âyetlerini açklarken öyle demitir ‘'Orada

batl ya da günah saylan sözler söylemez, konumalar yapmazlar. Rableri

onlara bol miktarda ihsanda bulunur ve kendisinin izni olmadan hiç kimse

konuamaz." 2

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre

Mücâhid: "Bunlar Rabbinin yeterli birba, mükafatdr. O, göklerin, yerin

ve ikisi arasnda bulunanlarn Rabbidir. O, Rahman'dr. O gün insanlar O'na

kar konumaya yetkili deillerdir
"3

âyetlerini açklarken öyle demitir

“Bu saylanlar dünyada iken yaptklarna karlk Rablerinden bir mükafattr

O günde de Rablerinin izni olmadan hiçkimse konuamaz .''
4

j a âsî & V lU kpülj £jjt\ (jSi fji

“Ruh un ve meleklerin saf duracaktan gün Allah'a hitap

edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'm izin verdii ve doru
söyleyen kimseler konuabilecektir." (Nete’ Sur. 38 )

bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh Azame’de ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan

bildirir: Hz. Peygamber (uilaiiahu elayhi vasellem): "Ruh, Yüce Allah’n ordularndan

biridir. Bunlarn balan, elleri ve ayaklan vardr ve meleklerden deildirler"

buyurdu. Sonra: "Ruh'un ve meleklerin saf duracaklar gün ..."
5

âyetini

okudu ve:
"Ruh ayn bir ordu, melekler de ayr bir ordudur" buyurdu .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-Sifâföa bildirdiine göre Mücâhid:

"Âyetteki Ruh, insan suretinde yaratlan, ancak insan olmayan varlklardr"

demitir .

7

1
Nebe' Sur. 35-37

2
Abdurrezzâk (2/343) ve bn Cerîr (24/43, 44, 46).

3
Nebe' Sur. 36, 37

* Talîku’t-Ta'lîk'de (4/359) geçtii üzere Firyâbî ve ibn Cerîr (24/44, 46).

5 Nebe' Sur. 38
* Ebu’-eyh (412).
7 Abdurrezzâk (2/344), ibn Cerîr (24/48), Ebu'-eyh (414) ve Beyhalrî (783).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Mücâhid’den

bildirir: "Âyetteki Ruftan kast, yemek yiyen, elleri, ayaklan ve balan olan

ancak meleklerden olmayan varlklardr."
1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî’nin

el-Esmâ' ve's-Sifâfda bildirdiine göre Mücâhid: "Ruh'un ve meleklerin saf

duracaklar gün..."
2 buyruunu açklarken: "Buradaki Ruh insanlar gibi elleri

ve ayaklan bulunan, ancak insan olmayan varlklardr" demitir .

3

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in Azame'de bildirdiine göre a’bî: "Ruh'un

ve meleklerin saf duracaklar gün..."
4 buyruunu açklarken: "Bunlar

kyamet gününde Âlemlerin Rabbi Olan Allah'n huzurunda saf tutan, biri

Ruh'tan biri de meleklerden olan iki topluluktur" demitir.

5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Abdullah b. Büreyde'den bildirir: "Bütün

cinler, insanlar, melekler ve eytanlar, Ru/’un onda biri kadar etmezler. Hz.

Peygamber Maiuh aieytu nnüm) bile bu Ruh'un mahiyetini bilmeden vefat etti."
6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre krime: "Ruh'un ve

meleklerin saf duracaklar gün..."

7

buyruunu açklarken öyle demitir.

"Ruh, meleklerden daha büyük yaratlan varlklardr. Bir melek indii zaman

yannda mutlaka bir Ruh bulunur."

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî’nin el~Esma'

ve's-Sifâfda bildirdiine göre bn Abbâs: "Ruh'un ve meleklerin saf

duracaklar gün ..."
6 buyruunu açklarken: "Buradaki Ruh, yaratl olarak

meleklerden daha büyük olan varlklardr" demitir.

9

1

Abdurrezzâk (2/344) ve Ebu'-eyh (424).
7
Nebe' Sur. 38

3 Ebu'-eyh (415) ve Bcyhakî (782).
*
Nebe’ Sur. 38

s Ebu'-eyh (417).
6 Ebu'-eyh (409).
7
Nebe’ Sur. 38

* Nebe’ Sur. 38
9 bn Cerîr (24/47), el-tkân’de (2/52) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn, Ebu'-eyh (413) ve

Beyhakî (780).
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ibn Cerîr, bn Mes'ûd'dan bildirin “Ruh, dördüncü kat semada bulunan bir

melektir. Göklerden, dalardan ve meleklerden daha büyüktür. Günde on iki

bin defa tebih eder ki Yüce Allah bu tebihlerin her birinden bir melek

yaratr. Kyamet gününde de tek bana saf tutar."
1

Ebu'-eyh Azame*de Dahhâk’tan bildirin "Âyette zikredilen Ruh, Yüce

Allah’n muhafzdr. Kyamet gününde Yüce Allah’n önünde durur. Bu Ruh,

yaratl olarak meleklerden daha büyüktür. ayet azn açacak olsa bütün

melekleri içine alabilir. Kyamet gününde huzurda durduunda dier tüm

mahlukatlar onu görünce korkulanndan balann kaldnp üstlerinde

bulunana bakamazlar."2

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Mukâtil b. Hayyân'dan bildirin “Ruh, dier

meleklerden daha üstün ve Yüce Allah'a daha yakndr. Vahyi de

peygamberlere indiren kendisidir."
3

Hatîb el-Müttefik ve'l-Müfterik’de Vehb b. Münebbih'ten bildirin “Ruh,

meleklerden bir melektir ve on bin tane kanad vardr. ki kanat arasnda

yerle gök aras kadar bir mesafe bulunur. Bin tane yüzü vardr ki her bir

yüzünde Yüce Allah’ tebih eden bin tane dili, iki duda ve iki gözü vardr."

Müslim, Ebû Dlvud, Nesâî ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-Siföfta Hz. Âie'den

bildirin Hz. Peygamber (laiuiah aleyh »«aileni) rükû ve secdelerinde: "Subbûhun

Kuddüün Rabbu'l-Melâiketi ve’r-Rûh (=Sen eksikliklerden münezzeh ve

mukaddessin! Meleklerin ve Ruh’un Rabbisin)" derdi .

4

Abd b. Humeyd ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: 'Ruh'un ve

meleklerin saf duracaklar gün ...'
5 buyruunu açklarken: "Buradaki

Ruh’tan kast Cebrail'dir” demitir.

6

Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildirin "Cebrâil kyamet gününde Yüce Allah’n

huzurunda durur. Allah'n azabndan korkusundan dolay da her bîr taraf

‘bn Cerîr (24/46,47).
2 Ebu'-eyh (408).
1 Ebu'-eyh (418).
4
Müslim (487), Ebû Dâvud (872), Nesâî (1133) ve Beyhakî (57).

s
Nebe' Sur. 38

8 Ebu'-eyh (416).
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titrer ve: «Seni tebih ederim! Senden baka ilah yoktur. Sana hakkyla ibadet

edemedik» der. ki omuz aras dou ile bat aras kadardr. Yüce Allah'n:

"Ruh'un ve meleklerin saf duracaklar gün ..."
1 buyurduunu iitmez

misin?”
2

Beyhakî'nin el-Esmâ' ve’s-Sifâfda bildirdiine göre bn Abbâs: "Ruh'un ve

meleklerin saf duracaklar gün..."
3 buyruunu açklarken öyle demitin

“Sûr'a ilk üfürüten sonra ikinci defa üfürülmeden ve ruhlar henüz bedenlere

dönmeden önce melekler ile birlikte Allah'n huzurunda durmalardr.”4

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin el-Esmâ' ve’s-Sifât’da bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Doru söyleyen kimseler..."
5 buyruunu açklarken:

"Söylenen bu dorudan kast, ‘Lâ ilâhe illallah' sözüdür” demitir.

6

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Doru

söyleyen kimseler ..."
7 buyruunu açklarken: "Doruyu söylemekten kast,

Allah'tan baka ilah olmadna ehadettir” demitir .

8

Abd b. Humeyd, (krime'den bunun aynsn bildirir.

Firyâbî ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Doru

söyleyen kimseler..."
9 buyruunu açklarken: "Bunlardan kast,

dünyadayken hak olan söyleyip onunla amel edenlerdir” demitir .

10

Beyhakî uabu'l-îmart ’da Câbir b. Abdillah’tan bildirir. Abbâs b.

Abdilmuttalîb: "Yâ Resûlallah! Cemâl nedir?” diye sorunca, Allah Resulü (saliellahu

aleyhi «min): "Hak alan bir konuda doruyu söylemektir" karln verdi. Abbâs:

1 Nebe' Sur. 38
1
Ebu'ç-eyh (365).

3

Nebe' Sur. 38
4
Beyhakî (784).

s

Nebe' Sur. 38
6 bn Cerîr (24/51) ve Beyhakî (205, 206).
7
Nebe' Sur. 38

* Ebu'-eyh (365).
9
Nebe' Sur. 38

10
Talîku't-Ta'lîk’de (4/359) geçtii üzere Firyâbî.
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“Kemâl nedir?” diye sorunca da: "Doruyu söyleyip iyi amellerdi

bulunmakhr" karln verdi .

1

Ifu *j Jl Ü-i -L

"te bu, hak olan gündür. Artk dileyen kimse Rabbine

ulatran bir yol tutar." (Net*’ Sur. 39)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Îbnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: “dü <ij ili buyruunu: "Dileyen kendisini Rabbine

ulatran bir yol tutar” eklinde açklamtr.

3

J~j| f
jj illi

Ij JjÜjj U j&j çjî ÜjjS IÎJLp UJ

ui>- ci*^
• t

"Sizi, yakn gelecekteki bir azabla uyardk. O gün kii

elleriyle sunduuna bakar ve inkara da «Keke toprak

olaydm» der." (Net*’ Sur. 40)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...O

gün kii elleriyle sunduuna bakar ..."
4
buyruunu açklarken: “Bu kiiden

kast mümin kiidir"' demitir.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...O gün kii elleriyle

sunduuna bakar ..."
5 buyruunu okudu ve: “Bu kiiden kast, Allah’a itaat

için amellerde bulunmu mümin kiidir” dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn EbîHâtm ve Beyhakîel-Ba s

ve'n-Nüûfde Ebû Hureyre'den bildirin Kyamet gününde hayvanlan

böcekler, kular, tüm yaratklar haredilir. Herkes toplannca Yüce Allah

adaletiyle herkese hakkn verir. Hatta boynuzsuz olan hayvan bile boynuzlu

1

Beyhakî (4964).
2
Ncbe' Sur. 39

3

Abdurrezzâk (2/344).
4
Nebe' Sur. 40

5
Nebe' Sur. 40
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olan hayvandan hakkn alr. Sonra Yüce Allah: "Toprak olun!” buyurur. te
orada kafir olan kii: "Keke ben de onlar gibi toprak olsaydm” der.

1

Dîneverî el-Mücâlese’de Yahya b. Ca'de'den bildirir: Kyamet gününde

Yüce Allah yaratklar içinde ilk önce hayvanlar ile böcekleri hesaba çeker.

Bunlar arasnda hükmünü verip herkese hakkn da verdikten sonra hepsini

toprak eder. Sonra cinler ve insanlar hesap için getirilirler. te o zaman kafir

olan kii: "Keke ben de toprak olsaydm” der.

bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildirir: "Kyamet gününde gagalanan ku
gagalayan kutan, koamayan hayvan hzl koan hayvandan, boynuzsuz

hayvan boynuzlu olan hayvandan hakkn alr. nsanlar da durup onlan

seyrederler. Sonra onlara: "Sizin için ne Cennet, ne de Cehennem vardr!

Toprak olun!” denilir. te o zaman kafir olan kii: "Keke ben de toprak

olsaydm” der.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn âhîn el-Acâib ve'l-arâib’de Ebu'z-

Zinâd'dan bildirir: nsanlar arasnda hüküm verilip de Cennetliklerin Cennete,

Cehennemliklerin de Cehenneme girmeleri emredilince geri kalan yaratklar

ve mümin cinlere: "Toprak olun!” denilir. Bu emri üzerine de hepsi toprak

olur. Onlann toprak olduklarn gören kafir ite o zaman: "Keke ben de

toprak olsaydm” demeye balar.

Abd b. Humeyd, krime’den bildirir: Yüce Allah hayvanlan hesaba çekip

sonra onlan toprak klnca kafir olan kii: “Keke ben de toprak olsaydm”

der.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Leys b. Ebî Suleym: "Cinlerden mümin

olanlar toprak olurlar” demitir.

bn Ebi'd-Dünya, Leys b. Ebî Suleym'den bildirir: "Cinlerin mükafat

Cehennem azabndan kurtulmalardr. Ancak onlara: 'Toprak olun!” denilir.

1 bn Cerîr (24/55).



NÂZ’ÂT SÛRES
(MEKKI BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, ibn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre ibn

Abbâs: "Nâzi'ât Sûresi, Mekke'de nazil oldu” demitir.

1

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyr’den bunun aynsn bildirir.

IUJU ^UuLUlj * iki: Olkiülj * li>

l>lî oljîisjli

"Andolsun iddetle çekip çkaranlara, yavaça çekenlere,

yüzüp akanlara, yartkça yaranlara, ii çekip

çevirenlere." (Nâzi’ât Sur. 1-5)

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Hz. Ali: "Andolsun

iddetle çekip çkaranlara, yavaça çekenlere, yüzüp akanlara, yartkça

yaranlara, ii çekip çevirenlere
"2

âyetlerini açklarken öyle demitir:

“Çekip çkaranlardan kast, kafirlerin ruhunu çekip çkaran meleklerdir.

Yavaça çekenlerden kast, kafirlerin ruhlann trnak ile deri aralanndan

çkaran meleklerdir. Yüzüp akanlardan kast müminlerin ruhlann aldktan

sonra gök ile yer arasnda yüzüp akan meleklerdir. Yantkça yananlardan

kast, müminlerin ruhlann Allah'a götürürken birbirieriyle yanan

meleklerdir, ii çekip düzenleyenlerden kast da meleklerdir. Zira melekler

her yl kullann o yl içindeki ilerini çekip çevirir bir düzene koyarlar.”

bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Andolsun iddetle çekip çkaranlara"
3

âyetini açklarken öyle demitir:

“Çekip çkanlan kafirlerin ruhlandr. Bu ruhlar çekilip alndktan sonra

götürülüp Cehennem ateine batnlr.”
4

1

bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).
2
Nâzi'ât Sur. 1-5

3
Nâzi'ât Sur. 1

* bn Kesîr, Tefsir
1de (8/335) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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Hâkim'in Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun

iddetle çekip çkaranlara, yavaça çekenlere”
1

âyetlerini açklarken:

“Burada kastedilen ölüm andr" demitir.
2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Yavaça çekenlere
"3

âyetini

açklarken: "Burada kastedilen ölüm andr" demitir.

Cüveybir'in Tefsir
1âe bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun iddetle

çekip çkaranlara
'4

âyetini açklarken: "Burada çekilip çkarlanlar kafirlerin

ruhtandr. Kafirin ruhu, ölüm melei ile karlap da bu melek Yüce Allah'n

ona olan öfkesini bildirince içine doru çekilir. Ancak melek onun ruhunu

sinirle etinden söküp çkanr" demitir. "Yüzüp akanlara, yartkça

yaranlara'5
âyetini açklarken öyle demitir: "Müminlerin ruhlar ölüm

melei ile karlanca, melek ona: "Ey temiz olan nefis! Rahmet ve bahçelere

doru, sana öfke duymayan Rabbine doru çk!" der. Bunun üzerine

müminin ruhu Cennet sevinci ve arzusu içinde kiinin suya dalp yüzmesi gibi

bedenden synlp çkar. Yanmasndan kast, Yüce Allah'n lütuflanna doru

yürümesidir.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes: "Andolsun iddetle çekip

çkaranlara, yavaça çekenlere, yüzüp akanlara, yartkça yananlara"6

âyetlerini açklarken öyle demitin "lk iki âyet kafirin ruhunun alnmas ile

ilgilidir. Kafirin ruhu ptran yünden çekilmesi gibi sert bir ekilde çekilir.

Ruhunun çk bu derece güç olur. Son iki âyet ise müminlerin ruhunun

çkmasyla ilgilidir."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Andolsun iddetle çekip

çkaranlara, yavaça çekenlere, yüzüp akanlara
'7

âyetlerini açklarken öyle

demitin "Çekilip çkarlma kiinin gösüne doru dalm olan ruhunun

çekilip çkanlmasdr. Melekler bu ruhu kiinin parmaklan ile ayaklarndan

1
Nâzi'ât Sur. 1, 2

2
Hâkim (2/513, "sahih").

3
Nâzi'ât Sur. 2

4
Nâzi'ât Sur. 1

5
Nâzi'ât Sur. 3,

4

s
Nâzi’ât Sur. 1-4

7
Nâzi'ât Sur. 1-3
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söküp çkarrlar. Yüzüp akmas da ölüm annda ruhun kiinin içinde gidip

gelmesidir.”

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Andolsun

iddetle çekip çkaranlara, yavaça çekenlere, yüzüp akanlara
01

âyetlerini

açklarken: "Çekip çkaranlardan, yavaça çekenlerden ve yüzüp akanlardan

kast, kafirlerin ruhunu almaya gelen meleklerdir” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ebû Sâlih: "Andolsun

iddetle çekip çkaranlara, yavaça çekenlere, yüzüp akanlara, yartkça

yaranlara, ii çekip çevirenlere
"2

âyetlerini açklarken öyle demitir:

"Çekip çkaranlardan kast, kiinin ruhunu çekip çkaran meleklerdir. Yavaça

çekenlerden kast, insann ruhunu çekip alan meleklerdir. Yüzüp akanlardan

kast, meleklerin gökten yeryüzüne ini ekilleridir. Yantkça yananlardan

kast meleklerdir. i çekip düzenleyenlerden kast da kendilerine verilen

emirleri yerine getiren meleklerdir.”

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in Azame’de bildirdiine göre Mücâhid:

"Andolsun iddetle çekip çkaranlara, yavaça çekenlere
* 3

âyetlerini

açklarken: “Burada kastedilen ölümdür” demitir.

4

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Andolsun iddetle çekip çkaranlara, yavaça çekenlere, yüzüp akanlara,

yantkça yananlara, ii çekip çevirenlere
*5

âyetlerini açklarken: “Burada

kastedilenler meleklerdir” demitir .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Andolsun iddetle çekip

çkaranlara, yavaça çekenlere, yüzüp akanlara, yartkça yaranlara, ii

çekip çevirenlere
*7

âyetlerini açklarken öyle demitin “Çekip çkarmadar

kast, kafirin ruhunun alnmasdr. Yavaça çekenlerden kast yldzlardr

1

Nâzi'ât Sur. 1-3

1
Nâzi'ât Sur. 1-5

* Nâzi'ât Sur. 1, 2
*
Ebu'ç-eyh (464).

5
Nâzi'ât Sur. 1-5

s
Ebu'-eyh (494).

7
Nâzi'ât Sur. 1-5
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Yüzüp akanlardan kast yldzlardr. Yantkça yananlardan kast yldzlardr.

i çekip düzenleyenleren kast da meleklerdir."

Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-MünzVin bildirdiine göre Atâ: afijûl*"

1

âyetini: "Ok atmak üzere gerilen yaylar" eklinde açklamtr. " ujlkilîJl*

kiî" 3

âyetini: "ple balanan hayvanlar” eklinde açklamtr, "illi çlLOla"
3

âyetini de: "Birbirleriyle yanan atlar" eklinde açklamtr.

ibn Merdûye, Muâz b. Cebel’den bildirir: Resûlullah (aoilaiiahu aleyhi vesellem) bana:

"nsanlarn uranm açp parçalama ki Cehennem köpekleri de seni parçalamasn.

Zira Yüce Allah: «Andolsun yavaça çekenlere»
4
buyurur. Bunlarn kim

olduunu biliyor musun?" buyurdu. Ben: "Yâ Resûlallah! Bunlar kimdir?"

dediimde, Allah Resûlü (saHdisfu aleyhi vmilem):
"
Bunlar Cehennem köpekleridir.

Kiinin etini ve kemiini içinden çekip alrlar" buyurdu .

5

Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(- Basfî): “Yüzüp akanlara"
6

âyetini açklarken: "Bunlar bütün yldzlardr" demitir.

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bnu’l-Kevvâ, Ali b. EbîTâlib’e: "i çekip

çevirenlere
"7

âyetini sorunca, Ali: "Bunlar meleklerdir. Yüce Allah'n zikri ile

emirlerini çekip çevirir, yerine getirirler” dedi.

Abd b. Humeyd, ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî uabu'l-îman'öa

Abdurrahman b. Sâbit'ten bildirin "Dünya ilerini çekip çeviren Cebrail,

Mikâil, ölüm melei ve srafil olmak üzere dört melektir. Cebrâil rüzgarlardan

ve ordulan hazrlamaktan sorumludur. Mikâil yamur ve bitkilerden

sorumludur. Ölüm melei ruhlar almaktan sorumludur. srâfil ise Allah

katndan bunlara emirleri getirir."
8

1

Nâzi'ât Sur. 1

2

Nâzi'ât Sur. 2
3
Nâzi'ât Sur. 4

4
Nâzi'ât Sur. 2

s bn Hibbân, el-Mecrûhîn (2/214, 215) ve bm't-Cpvzî, el-Mmdû'ât (3/154-156).

Uydurma hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu't-Terib ve’t-Terhîb, 27).
6
Nâzi'ât Sur. 3

7
Nâzi'ât Sur. 5

* Beyhakî (158).
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Ibn Ebi’d-Dünya'nn Zikru'l-Mevt’te Ebu'l-Mütevekkil en-Nâcî vastasy a

bildirdiine göre bn Abbâs: “i çekip çevirenlere
" 1

âyetini açklarken öy e

demitir: "Bunlar ölüm meleinin yannda duran ve insanlann ruhlarn

alrken hazr bulunan meleklerdir. Bunlardan bazlan kabzedilen ruhla birlikte

semaya çkarken bazlan orada yaplacak dualara Âmin demek için kalrla".

Bazlan da namaz klnp da mezarna indirilene kadar ölüye balanma
dilerler."

UjUoj! ü>-lj *4
''

fjj

LÜâp Lsf tajî îjjsjiyd Ijjî ojJji *

SjaLül dil; jJli

"0 gün bir sarsnt sarsar. Peinden bir dieri gelir, o gün
kalbler titrer. Gözler yere dikilir. Derler ki: «Biz eski

halimize mi döndürüleceiz? Çürümü kemiklere döndükten
sonra m? 0 zaman bu, ziyanl bir dönü olur.» Bu dönü,

sadece bir seslenmeye bakar. Birdenbire kendilerini

maherde buluverirler." (Nâzi’ât Sur. 6-14)

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: “O gün bir sarsnt sarsar. Peinden bir dieri gelir. O gün

kalbler titrer
" 2

âyetlerini açklarken: "O gün Sur'a birinci defa üfürülür.

Ardndan ikinci defa üfürülür. Öylesi bir günde gözler korku içinde yere

dikilir" demitir. "Biz eski halimize mi döndürüleceiz ..."
3
âyetini açklarken:

"Yeniden hayata m döndürüleceiz, anlamndadr" demitir.

4

Abd b. Humeyd ve BeyhakîYin el-Ba's’da bildirdiine göre Mücâhid: "O

gün bir sarsnt sarsar. Peinden bir dieri gelir"* âyetlerini açklarken öyle

Nâzi'ât Sur. 5

Nâzi'ât Sur. 6-8

Nâzi'ât Sur. 10

bn Cerîr (24/65, 68-70) ve Talîku't-Ta'lîk'de (5/180) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

Nâzi'ât Sur. 6, 7
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demitir. "O gün bir depremle yer ile dalar sarslr. Peinden bir sarsntyla

daha her yer dümdüz olur."
1

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bnu'l-Münzir, Hâkim, Ibn Merdûye ve

Beyhakî uabu'l-îman'tia Ubey b. Ka’b’dan bildirin Resûlullah (raliotlahu ateytu veseilem)

gecenin dörtte biri geçtii zaman: "Ey insanlar! Allah' zikredin! Allah'

zikredin! Sur'a üfürülme zaman geldi. Ardndan kincisi de gelecek. Her türlü

halleriyle ölüm de geliyor" buyururdu .

2

Ebu'-eyh, Ibn Merdûye ve Deylemî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Resûlullah (bAbMu aleyhi meRem) öyle buyurmutun "Zaman geldiinde

yeryüzü sarslr ve üzerindekilerle birlikte sallanr. Yüce Allah'n: «O gün bir

sarsnt sarsar. Peinden bir dieri gelin»

3

buyruunda ifade ettii de budur.

O günü yeryüzü denizdeki gemi gibi, tavana aslm bir kandil gibi

üzerindekilerle sallanmaya balar.
"*

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Sâlih: "O gün bir sarsnt sarsar.

Peinden bir dieri gelir"
5
âyetlerini açklarken: "O gün Sur'a birinci defa

üfürülür. Ardndan ikinci defa üfürülür" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "O gün bir sarsnt sarsar.

Peinden bir dieri gelir"
6

âyetlerini açklarken öyle demitir "Bu

sarsntlardan kast, yeryüzünü saracak olan çlktr. lk çlkta yeryüzünde

ne kadar canl varsa Yüce Allah'n izniyle ölür. kinci çlkta da Yine Allah'n

izniyle ölenlerin tümü tekrar dirilir.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)’ye, "O gün bir sarsnt

sarsar. Peinden bir dieri gelir"
7
âyetleri sorulunca, Haan: "Bunlar Sur’a iki

defa üfürmedir. Birinci üfürüte canllarn tümü ölürken, ikinci üfürüte

ölülerin tümü tekrar dirilir” dedi ve: "Sur'a üflenince, Allah’n diledii bir

1

Fethu'I-BârTde (8/690) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
1 Ahmed 35/165, 166 (21241), Abd b. Humeyd (

Münlehab, 170), Tirmizî (2457,

"hasen"), Hâkim (2/421, "sahih") ve Beyhakî (517, 1499, 10579). Hasen hadistir (Bakr:

Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1999).
1

Nâzi'ât Sur. 6, 7
4
Ebu’-eyh (388).

5
Nâzi'ât Sur. 6, 7

6
Nâzi'ât Sur. 6, 7

7

Nâzi'ât Sur. 6, 7
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yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düüp ölür. Sonra Sûr'a bir

daha üflenince hemen ayaa kalkp bakr dururlar
* 1

âyetini okudu.

Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün kalbler titrer"*

âyetini açklarken: "O günü kalpler korkudan yerinde duramaz" demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “O gün

kalbler titrer
"3

âyetini açklarken: "O günü kalpler korku içinde titrer
'

demitir.

4

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "O gün

kalbler titrer
"5

âyetini açklarken: “O günü kalpler korku içinde titrer’'

demitir. "Derler ki: "Biz eski halimize mi döndürüleceiz? Çürümü
kemiklere döndükten sonra m?"6 buyruunu açklarken de: “Kemiklerimiz

bile paramparça olup daldktan sonra yeni bir yaratlla dünyaya geri mi

döndürüleceiz, derler
1
’ demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "O gün

kalbler titrer. Gözler yere dikilir. Derler k: "Biz eski halimize mi

döndürüleceiz? Çürümü kemiklere döndükten sonra m?"7
âyetlerini

açklarken öyle demitir: "O günde olanlan gören kalpler korkuyla titremeye

balar ve bu korkuyla baklar yere dikilir. Kafirler dünyadayken ölümden

sonra tekrar dirilmeyi yalanlama adna: “Öldükten ve kemiklerimiz çürüyüo

gittikten sonra tekrarm diriltileceiz?” diyorlard.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz eski halimize mi

döndürüleceiz..."
6

âyetini açklarken: “Öldükten sonra tekrar m
dirileceiz, anlamndadr” demitir.

Zümer Sur. 68

Nâzi'ât Sur. 8

Nâzi'ât Sur. 8

Abdurrezzâk (2/345).

Nâzi'ât Sur. 8

Nâzi'ât Sur. 10,11

Nâzi'ât Sur. 8-11

Nâzi'ât Sur. 10
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: 'Biz eski halimize mi

döndürüleceiz..."
1

âyetini açklarken: "Tekrar hayata m döneceiz,

anlamndadr" demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

Muhammed b. Ka’b: 'Biz eski halimize mi döndürüleceiz? Çürümü
kemiklere döndükten sonra m ?"2 âyetlerini açklarken öyle demitir: Bu

âyetler nazil olduunda Kurey kafirleri: "Öldükten sonra ayet tekrar

diriltilirsek ziyana urarz" dediler. Bunun üzerine: "O zaman bu, ziyanl bir

dönü olur
"3

âyeti nazil oldu.

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb,

'Çürümü kemiklere döndükten sonra m?"4 âyetini: “lyy \l\Lc tâ fyl"

eklinde okurdu .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Mes'ûd, 'Çürümü kemiklere

döndükten sonram?"6 âyetini: lafzyla, £l/ile okurdu .

7

Taberânfnin bildirdiine göre bn Ömer, "Çürümü kemiklere döndükten

sonra m?"B
âyetini: “Ij*-

:

Ülke us us!" lafzyla okurdu .

9

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir: Ibnu’z-Zübeyr'in,

'Çürümü kemiklere döndükten sonra m?" 10
âyetini; "oy*-b lSW lafzyla

okuduu iittim. Bunu ibn Abbâs’a zikrettiimde, bana: "Niye öyle deil mi?"

dedi.

1

Nâzi'ât Sur. 10
5
Nâzi'ât Sut. 10, 11

3

Nâzi'ât Sur. 12
4
Nâzi'ât Sur. 11

5
Nâfi', bn Kesîr, Âsim, Ebû Anr, bn Âmir, Ebû Cafer, Ravh da bu ekilde

okumulardr. (en-hler, 2/297).
6
Nâzi'ât Sur. 11

1

Hamza, Kisâî, Halef, Revs ve Ebû Bekr de bu ekilde okumulardr. (en-Ner, 2/297).
8
Nâzi'ât Sur. 11

9
Taberânî (13076).

10
Nâzi'ât Sur. 11
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Saîd b. MansÛr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn

Abbâs, Nâzi’ât Sûresi'ndeki 'Çürümü kemiklere döndükten sonra m?"

1

âyeti:
'*
0^u" lafzyla okur ve: "Çürüyüp dalm" eklinde açklard.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî, krime

ve brâhim en-Nehaî, "Çürümü kemiklere döndükten sonra m?"3 âyetini:

“lyi-U" lafzyla, EJ/ile okurlard.

Ferrâ'nn bildirdiine göre bnu’z-Zübeyr minberde öyle demitir. "Baz

çocuklara ne oluyor ki 'Çürümü kemiklere döndükten sonra m?"3
âyetin

lafzyla okuyorlar? Dorusu eklinde olmaldr.”

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti: "6>U UUâ*" lafzyla

okumu ve: "Çürümü kemikler" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim, Mücâhid’den bildirir. “Nâhire (S>u) içine rüzgar girecek

ekilde çürüyüp bozulmu kemiktir."

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "O zaman bu, ziyanl bir

dönü olur, derler. Bu dönü, sadece bir seslenmeye bakar"* âyetlerini

açklarken öyle demitir "Kafirler, ayet öldükten sonra bir daha yaratlp

hayata döndürülürsek büyük bir hüsrana urayacaz, derler. Oysa böylesi

bir dönüe geçmeleri için bir çlk yeterli olacaktr.”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Bu dönü, sadece bir seslenmeye bakar. Birdenbire kendilerini maherde

buluverirler"* âyetlerini açklarken: "Seslenmeden kast çlktr. Sâhirr

(maher) ifadesi de geni ve düz olan yer, mekan anlamndadr" demitir.

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "O zaman bu, ziyanl bir

dönü olur, derler
"8

âyetlerini açklarken öyle demitin "Kafirler, öldükten

1

Nâzi'ât Sur. 11
2
Nâzi'ât Sur. 11

3
Nâzi'ât Sur. 11

4
Ferrâ, Meârti'l-Kur’on (3/231).

5
Nâzi'ât Sur. 12, 13

6
Nâzi'ât Sur. 13, 14

1

Felhu'l-Bârî'de (8/690) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (24/74, 76).

* Nâzi'ât Sur. 12
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sonra yeniden diriltilip hayata döndürülürsek bu bizim için hüsranl bir dönü
olacaktr, dediler. Ölümden sonra dirilmeyi uzak görmeleri üzerine de Yüce

Allah: "Bu dönü, sadece bir seslenmeye bakar. Birdenbire kendilerini

maherde buluverirler'
1
buyurdu. Bu ekilde yerin altnda iken bir çlk, bir

sayha ile kendilerini yerin üzerinde bulurlar."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: 'Birdenbire kendilerini

maherde buluverirler"
2

âyetini açklarken: "Yerin altnda iken birdenbire

kendilerini yerin üzerinde bulurlar" demitir.

Abd b. Humeyd, Haan ile a’bî’den bunun aynsn bildirir.

EbÛ Ubeyd FadâiVde, ibnu’i-Enbârî el-Vakfu ve'l-btidâ'da, Abd b.

Humeyd, Ibnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs'a:

"

^k
,}i

âyeti sorulunca: "Sahne, yerin yüzeyidir" dedi. Baka bir lafzda:

"Yeryüzünün tümüdür" eklinde geçer, ibn Abbâs bu konuda yine öyle

demitin "Umeyye b. Ebi's-Salt bir iirinde:

“Orada kara ve deniz avlan vardr" demitir.

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre krime: " çk \l$

£aCjü"
s
âyetini açklarken: "Sâhire, yerin yüzeyi demektir" demitir. Baka

bir lafzda: "Yeryüzünün tümü Sâhire’dir" eklinde geçer. airin:

"Orada kara ve deniz avlan vardr" dediini iitmez misin?”

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre a'bî:
"

’^k

âyetini açklarken: "Bir anda kendilerini yerin üzerinde bulurlar,

anlamndadr” demi ve Umeyye b. Ebi’s-Salt'n:

“Orada kara ve deniz avlan vardr

istedikleri her ey de ebedi olarak kendilerine verilecektir" iirini okudu .

1

1

Nâzi'ât Sur. 13, 14
3
Nâzi'ât Sur 14

1
Nâzi'ât Sur. 14

4
Ebû Ubeyd (sh. 206).

s
Nâzi'ât Sur. 14

e
Nâzi'ât Sur. 14
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b, Cübeyr: "£aILJU fjb lif”
2
âyetini

açklarken:
“
Sâhire, yeryüzü demektir” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: “tybklil fJ* lajl”
3

âyetini

açklarken: "Yerin altndayken bir anda kendilerini yerin üzerinde bulurlar,

anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "SJaUUü jU lij»”
4

âyetini

açklarken öyle demitin “Sâhire arazi parçasdr ki Araplar: «Bu, filan

oullarnn sâhiresi'dir» ifadesini kullanrlar.”

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Sehl b. Sa'd es-Sâidî:

3^”
5

âyetini açklarken öyle demitir:
"
Sâhire

,

beyaz undan

yaplm ekmek gibi dümdüz ve beyaz toprakl arazi anlamndadr.”
6

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbh:

"Sâhire
,
Beytu'l-Makds'in yaknlannda bulunan bir dadr” demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: jU IûJ»”
7

âyetini

açklarken: "Sâhire, Cehennemdir. Bir anda kendilerini Cehennemde bulurlar,

anlamndadr" demitir.

J\ viâ * ^ÜI 4ÎJ «ili k * ur-y ji

&Ü Jl * £5 ÛÎ Jl ilj jiJ * M

p * jjû-

j

Ç.5J * I töl iljîi * t
>LU

JjSiij jsd £> :Ütî * J^Si^ li jüî

1 bn Ebî eybe (8/516, 517).
3

Nâzi'ât Sur. 14
3

Nâzi'ât Sur. 14
4
Nâzi'ât Sur. 14

s
Nâzi'ât Sur. 14

6 bn Kesir, Tefsîr (8/337) ile Fethu'l-Bârî'de (6/294) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.
7
Nâzi'ât Sur. 14
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"Sana Musa'nn haberi geldi mi? Hani, Rabbi ona mukaddes
Tuvâ vadisinde öyle seslenmiti: «Firavun'a gitJ Çünkü o

çok azd. Ona: 'ster misin temizlenesin? Rabbine giden yolu

göstereyim ki O'na sayg duyup korkasn' de.» Ve ona en

büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanlad ve isyan

etti. Sonra srt dönüp koarak gitti. Sonra yüz çevirip bir

çabann içine girdi. Derhal (adamlarn) toplad ve (onlara)

bard. «Sizin en yüce rabbiniz benim» dedi. Allah da onu,

sonun ve ilkin azabyla cezalandrd." (Nâzi’ât Sur. 1 5-25)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: “Firavun’a git! Çünkü o çok azd" 1

âyetini açklarken: "Azmasndan

kast isyan etmesidir” demitir. "Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi
"2

âyetini açklarken: "Bu mucizeden kast, asas ile elidir” demitir. "Sonra yüz

çevirip bir çabann içine girdi
"3

âyetini açklarken: "Yüz çevirip fesat

çkarmann çabas içine girdi” demitir. "Allah da onu, sonun ve ilkin

azabyla cezalandrd "4
âyetini açklarken de öyle demitin "Yüce Allah onu

daha önce ve daha sonra söyledii sözlerden dolay cezalandrd. Daha önce

söyledii: "...Sizin için benden baka bir ilah tanmyorum ..."
5
sözüdür.

Daha sonra söyledii ise: "Sizin en yüce rabbiniz benim "6
sözüdür .

7

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Ve ona en

büyük mucizeyi gösterdi
"8

âyetini açklarken: "Bu mucizeden kast, asast ile

elidir” demitir. "Allah da onu, sonun ve ilkin azabyla cezalandrd"9
âyetini

açklarken de: "Dünya ve âhiret azabyla onu cezalandrd” demitir .

10

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Hasan(- Basrî)'den bu yorumun aynsn

bildirir.

1
Nâzi'ât Sur. 17

2
Nâzi'ât Sur. 20

3
Nâzi'ât Sur. 22

4
Nâzi'ât Sur. 25

5
Kasas Sur, 38

* Nâzi'ât Sur. 24
7
Fethu'l-BârTde (8/690) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (24/82-85).

8
Nâzi'ât Sur. 20

5
Nâzi'ât Sur. 25

10
Abdurrezzâk (2/347).
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Abdunrezzâk ve bnu'l-Münzir, Sahr b. Cüveybir’den bildirir: Yüce Allah,

Mûsa’y Firavun’a gönderdii zaman ona: "Firavun'a git! Çünkü o çok azd.

Ona: «ster misin temizlenesin? Rabbine giden yolu göstereyim ki O'na

sayg duyup korkasn» de"1
buyurdu. Ancak Fiavun böylesi bir eyi yapacak

deildi. Mûsa: "Rabbim! Bunu yapmayacan sen de biliyorken nasl

gideyim?" deyince, Yüce Allah kendisine: "Sana emredilen eyi yerine get r.

Gökte kaderi örenmek isteyen, ancak bunun bilgisine ulaamayan on iki bin

melek var. (Dolaysyla ne olacan bilemezsiniz.)" diye vahyetti.

2

Abd b. Humeyd ve bnu’I-Münzir'in bildirdiine göre krime: "ster mism

temizlenesin?"3 âyetini açklarken: "Lâ ilahe ilallah der misin, anlamndadr"

demitir.

Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-Sifât’ta krime vastasyla bildirdiine göre ibn

Abbâs: "ster misin temizlenesin?"
4
âyetini açklarken: «Lâ ilâhe ilallah der

misin, anlamndadr» demitir.

5

bnuM-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "ster misin temizlenesin?"
6

âyetini açklarken: "hlas içinde Allah’a yönelir misin, anlamndadr" demitir.

"Sonra yüz çevirip bir çabann içine girdi
"7

âyetini açklarken: "Buradaki say

ifadesi koma anlamnda deil, fesat çkarp günah ileme konusunda bir

çabann içine girmektir" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Rabî': "Sonra yüz çevirip bir çabann

içine girdi
"8

âyetini açklarken: “Haktan yüz çevirip adamlann toplamaya

balad" demitir.

bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirir: Mûsa: "Ey Firavun! ster misin sar a

gençliini geri vereyim de bir daha hiç yalanmayasn. ster misin mülkürü

sana vereyim bir daha hiç elinden çkmasn. Kadnlardan, yemeklerden ve

Nâzi'ât Sur. 17-19

Abdurrezzâk (2/346).

Nâzi'ât Sur. 18

Nâzi'ât Sur. 18

Beyhakî (205).

Nâzi'ât Sur. 18
7
Nâzi'ât Sur. 22

8
Nâzi'ât Sur. 22
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bineklerden aldn zevk ve lezzetleri ister misin sana geri vereyim. ster

misin öldüünde Cennete giresin. O zaman bana iman et" dedi. Mûsa'nn bu

yumuak sözleri Firavun’u etkiledi ancak: "Hamân gelene kadar bekle" dedi.

Hamân geldiinde Firavun olanlar anlatt. Ancak Hamân onun bunu

yapmasna engel oldu ve: "Kendisine taplan bir rab olan sen bakalarna m
tapacaksn?" dedi. te o zaman Firavun dar çkp kavmine ve toplad

adamlarna: "Sizin en yüce rabbiniz benim”1
dedi.

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah da onu, sonun ve ilkin

azabyla cezalandrd”2
âyetini açklarken öyle demitir: "Yüce Allah onu

daha önce ve daha sonra söyledii sözlerden dolay cezalandrd. Son

söyledii: "Sizin en yüce rabbiniz benim"
3
sözüdür. Daha önce söyledii de:

"...Sizin için benden baka bir ilah tanmyorum...”4
sözüdür.

5

Abd b. Humeyd, krime ile Dahhâk'tan bunun aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre a'bî: "Allah da onu, sonun ve ilkin

azabyla cezalandrd"
6
âyetini açklarken öyle demitin "Bunlar Firavun’un

söyledii iki sözdür. lk söyledii: "...Sizin için benden baka bir ilah

tanmyorum..." 7
sözüdür. Son söyledii de: "Sizin en yüce rabbiniz

benim*8
sözüdür. Bu iki sözü de krk yl arayla söylemiti.

Abd b. Humeyd ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Abdullah b. Amr:

"Firavun'un bu iki sözü arasnda krk yl vard" demitir.

Abdurrezzâk ve fbnu'l-Münzir, Hayseme'den bildirir: Firavun'un: "...Sizin

için benden baka bir lah tanmyorum..."9 sözü ile, "Sizin en yüce rabbiniz

benim"
10
sözü arasnda krk yl vard .

1

Nazi'ât Sur. 24

Nâzi'ât Sur. 25

Nâzi'ât Sur. 24

Kasas Sur. 38

bn Cerir (24/84)

Nâzi'ât Sur. 25

Kasas Sur. 38

Nâzi'ât Sur. 24

Kasas Sur. 38
10

Nâzi'ât Sur. 24
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14JJ J&Mj * u>J «&^ gj * u& ;ujüi
rj
liU Ü! pTî

liLpjij 1>»L« Lgl* IaL^^ 1IS JlAj IaU»-^

ilLlI c,;U- lili * ^ l*l£i * UUj! JbçJlj *

<>*^ * (ijd (r^ sr'jji3 * (>^ ^ 5^-yi .£*& fjd
*

«JU- UÎj ^jlül ^a UjÜI iU»Jl jîîj ^^*1»

^ itfjiL: * (jUji ^ iLJ oii * tijiî ^ c^j *^
ci LiJ * Ul*£i ÜJ Jl IaI/S ^ cJî pi * UU> 615Î pU!

uuJfi jî 44* ^1 ijii (J 4U>> fjd 44^ * uüu ^ jiü

“Sizi yaratmakm daha zordur, yoksa göü yaratmak m?
Onu bina edip yükseltmi ve ona ekil vermitir. Gecesini

karartt, gündüzünü aartt. Ardndan yeri döedi. Ondan
suyunu ve merasn çkard. Dalan yerletirdi. Bunlar sizin

ve hayvanlarnzn geçinmesi için yapt. En büyük felaket

geldii zaman, o gün insan yaptklann hatrlar. Cehennem
her bakann görecei ekilde gösterilir. Kim azgnlk eder

ve dünya hayatn tercih ederse, üphesiz, cehennem onun
snadr. Ama kim Rabbinin azametinden korkup da

kendini kötülükten alkoymusa, varaca yer üphesiz

cennettir. Senden saatin ne zaman gelip çatacan
sorarlar. Sen onu nereden bilip bildireceksin ! Onun bilgisi

Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanlar uyarrsn. Onu
gördüklerinde (dünyada) sadece bir akam vakti ya da

kuluk zaman kadar kaldklarn sanrlar." (Nâzi’ât Sur. 27-4*5)

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: çâj
,l

buyruunu: “Onu yükseltti” eklinde açklamtr. “£ buyruunu

da: “Gecesini karartt” eklinde açklamtr .

2

1 Abdrrezzâk (2/346).
2

Nâzi'ât Sur. 28
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Mücâhid: üJaü >^j £âj
"3 buyruunu:

“Göü direksiz bir ekilde çatp yükseltti. Gecesini karartt, gündüzünü

aartt. Bunun yannda yeri de yayd" eklinde açklamtr .

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde:
"

lliS üJj Ü J>j% ^i-îj *bJ Jüü1$ iâI^"5 buyruunu: "Göü yükseltip

düzene koydu. Gecesini karanlk, gündüzünü aydnlk kld. Ardndan yeri

yayd" eklinde açklamtr. "lilijt JL0JI3"
6
âyetini açklarken de: "Yeryüzü

üzerindekilerle sallanmasn diye dalan dikti" demitir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn

Abbâs: “Gecesini karartt, gündüzünü aartt* 7

âyetini açklarken: "Gecesini

karanlk kld. Gündüzü de günele aydnlatt” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn “ £^-fj jfcî

liliJ»"
8

âyetini: "Gecesini karartt, gündüzünü aydnlatt” eklinde

açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "liUo dJa Ü Jûfys
”9

âyetini:

"Bunlann yannda yeri de döeyip yayd” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre adamn biri ibn

Abbâs'a: "Yüce Allah'n Kitâb'nda birbirine ters düen iki âyet var" deyince,

bn Abbâs: "Sen kendi yanndan üpheye dümüsün. 0 âyetleri oku

bakalm” karln verdi. Adam öyle dedi: "Biri: “De ki: Siz yeri iki günde

yaratan m inkar ediyor ve O'na eler kouyorsunuz! O, âlemlerin Rabbidir.

O, dört gün içinde, yeryüzünde yükselen sabit dalar yaratt, orada bolluk

ve bereket meydana getirdi ve orada rzk arayanlarn ihtiyaçlarna uygun

6

7

8

9

Nâzi'ât Sur. 29

Fethu'l-Bân (6/294) ve el-tkân'de (2/53) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

Nâzi'ât Sur. 28-30

bn Cerir (24/89-91, 94).

Nâzi'ât Sur. 28-30

Nâzi'ât Sur. 32

Nâzi'ât Sur. 29

Nâzi'ât Sur. 29

Nâzi'ât Sur. 30
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olarak rzklar takdir etti. Sonra, duman halinde bulunan göe yöneldi ...”
1

buyruudur. Dieri de: “Ardndan yeri döedi"

2

âyetidir." Bunun üzerine Ibn

Abbâs öyle dedi: "Yüce Allah gökten önce yeri yaratt. Daha sonra göü
yaratt. Göü yarattktan sonra da yeri döedi. Ddhahâ ifadesi de yaratma

deil döeme anlamndadr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: ifadesini açklarken

öyle demitir: “iki günde ondan suyunu ve merasn çkard; üzerinde

rmaklar aktt; dalan, tepeleri, yollan, otlan ve üstünde bulunan dier

eyleri yaratt, anlamndadr."

4

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre brâhim en-Nehaî: “Ardndan yeri

döedi"* âyetini açklarken: "Yeryüzü Mekke’den balanarak döenip yayld "

demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atâ: "Bana ulaan bilgiye göe

yeryüzü Kâbe'nin altndan balanarak döenip yayld" demitir.

Ebu'-eyh Azame’öe Hz. Ali'den bildirir: Bir gün Resûlullah(oiuwaW«MiiiTi)

bize sabah namazn kldrd. Namaz bitirdikten sonra ban göe doru

kaldnp:
"Onu yükseltip düzenleyen pek yücedir" buyurdu. Sonra yere doru

bakt ve: "Onu yaratp yayan pek yücedir" buyurdu.
6

bnuN-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: “Ondan suyunu ve merasn

çkard"7
âyetini açklarken: “Sudan kast, yeryüzünün rmaklandr. Meradan

kast da üzerindeki her türlü bitkidir" demitir.

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: “^3 liiü"
8 buyruunu: "Sizin

faydalanmanz için yapt" eklinde açklamtr.

1

Fussilet Sur. 9-11
1

Nâzi'ât Sur. 30
3

Nâzi'ât Sur. 30
4 bn Kesir, Tefsir'de (8/339) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.
5

Nâzi'ât Sur. 30
6

Ebu’-eyh (562) ve Bezzâr (507). Heysemî, Mecmau'z-Zcvâidde (7/321) der ki:

"snadnda tanmadm raviler vardr."
7

Nâzi'ât Sur. 31
8

Nâzi'ât Sur. 33
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bnTI-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: "En büyük

felaket geldii zaman"1
âyetini açklarken: “Büyük felaket (=et-Tâmmetu'l-

Kübrâ) kyametin isimlerinden biridir" demitir.

bn Eb! eybe ve Ibnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Kâsm b. el-Velîd el-

Hemdânî: "En büyük felaket geldii zaman" 2
âyetini açklarken:

"Cennetlikler Cennete, Cehennemlikler de Cehenneme doru sürüldüü

zaman, anlamndadr” demitir.

3

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Amr b. Kays el-Kindî:

"En büyük felaket geldii zaman "4
âyetini açklarken öyle demitin

"Cehennemliklere: «Cehenneme doru gidin» denildii zaman,

anlamndadr.” 5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “jy âyetini:

"Cehennem her bakann görecei ekilde gösterilir” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: *En büyük

felaket geldii zaman'

7

âyetini açklarken: "Cehennemlikler Cehennem

bekçisine doru sürüldükleri zaman, anlamndadr" demitir. "Kim azgnlk

ederse
"6

âyetini açklarken: "Bunlar Allah’a asi olup hadlerini aanlardr”

demitir. "Senden saatin ne zaman gelip çatacan sorarlar
"9

âyetini

açklarken: “Sana kyametin ne zaman kopacan soruyorlar” demitir. "Sen

onu nereden bilip bildireceksin
”10

âyetini açklarken de: "Kyametin ne

zaman kopacan sen nereden bileceksin, anlamndadr” demitir.

1
Nâzi'âtSur. 34

2
Nâzi'ât Sur. 34

3 bn Ebî eybe (13/558).
4
Nâzi'âtSur. 34

5 bn Ebî eybe (13/514).
6
Nâzi'ât Sur. 36

7
Nâzi'ât Sur. 34

'Nâzi'ât Sur. 37
9
Nâzi'ât Sur. 42

10
Nâzi'ât Sur. 43
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bn Merdûye, Ali b. Ebî Tâlib'den bildirir: Hz. Peygamberce {ulleilthu eleyhi «mM
kyametin ne zaman kopaca çokça sorulunca "Sen onu nereden bilip

bildireceksin
"

1

âyeti nazil oldu.

bn Ebî Hatim ve ibn Merdûye -zayf bir senedle- bn Abbâs'tan bildirir:

Mekke mürikleri alay etme babndan Hz. Peygamberce (ssllllahu aleyhi »eseliam):

“Kyamet ne zaman kopacak?” diye sorarlard. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Senden saatin ne zaman gelip çatacan sorarlar. Sen onu nereden bilip

bildireceksin! Onun bilgisi Rabbine aittir
" 3

âyetlerini indirdi. Müriklerin bu

sorusu konusunda: “Sana kyametin ne zaman kopacan soruyorlar. Ey

Muhammedi Sen onun ne zaman kopacan nereden bileceksin? Onun ne

zaman kopacan sadece Rabbin bilir” karl verildi. Bu âyetler nazil

olunca da Hz. Peygamber (sallsllahu aleyhi vsseiM öyle buyurdu: "Ey Mekkeliler!

Yüce Allah be eyin bilgisini gizli tuttu. Bu be eyi ne yakn bir melek
, ne

gönderilmi bir peygamber bilebilir. Bunlar bildiini iddia eden kii de küfre

girmi olur. Zira Yüce Allah: "Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a

mahsustur. Yamuru O indirir, rahimlerde bulunan O bilir, kimse yarn ne

kazanacan bilmez ve hiç kimse nerede öleceini bilemez. Allah üphesiz

bilendir, her eyden haberdardr"3 buyurur."

Yüce Allah bu konuda yine: "Sen ancak ondan korkanlar uyarrsn. Onu

gördüklerinde sadece bir akam vakti ya da kuluk zaman kadar

kaldklarn sanrlar
"4

buyurdu. Yani, sen ancak kyametten korkandan

uyarabilirsin. Kyameti yaadklar zaman da dünyada öle ile akam aras

kadar veya sabahtan öle vaktine kadar kaldklann ve nimetlerinden ancak

bu kadarlk bir süre faydalandklarn düünürler.

Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye, Hz. Âie’cen

bildirir: Resûlullah (sallellahu aleyhi reselle™) kyametin ne zaman kopacan sorup

duruyordu ki sonunda: "Sen onu nereden bilip bildireceksin! Onun bilgisi

1

Nâzi'ât Sur. 43
2
Nâzi'ât Sur. 42-44

1 Lokman Sur. 34
*
Nâzi'ât Sur. 45, 46
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Rabbine aittir"
1
âyetleri nazil oldu. Bu âyetler nazil olunca da artk bu konuda

bir ey sormaz oldu .

2

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtlm ve bn Merdûye, Urve'den

aynsn mürsel olarak bildirir.

3

Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye, Tânk b.

ihâb'dan bildirin Resûlullah MaMu aleyh ««eiM çokça kyametin ne zaman

kopacan dile getirirdi. Ancak: “Sen onu nereden bilip bildireceksin! Onun

bilgisi Rabbine aittir"
4
âyetleri nazil olunca artk bu konuda bir ey söylemez

oldu .

5

ibn Merdûye, Hz. Âie'den bildirir: Bedeviler Hz. Peygamberdin (sailaliahu deyti

«ailem) yanna geldikleri zaman kyametin ne zaman kopacan sorarlard.

Resûlullah MbIIbHu aleyhi «»M de içlerinden en genç olan gösterir ve: "ayet bu

kii yaarsa
6
ite o zaman kyametiniz banza kopar" karln verirdi .

7

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Onun bilgisi Rabbine

aittir"
8
âyetini açklarken: "Kyametin ne zaman kopacan ancak Allah biliri'

demitir. "...Bir akam vakti ya da kuluk zaman kadar kaldklarn

sanrlar"
9 buyruunu açklarken: "Kyameti gördükleri zaman dünyada

sadece bir gecelik kaldklann düünürler" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Onu

gördüklerinde sadece bir akam vakti ya da kuluk zaman kadar

1
Nâzi'ât Sur. 43, 44

2
Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 2279), bn Cerîr (24/99), Hakim (2/513, "sahîh") ve Tahricu

Ahâdîsi'l-Keâfdai (4/151) geçtii üzere bn Merdûye.
3
Tahricu Ahidîsi'-Keâfda (4/151) geçtii üzere bn Merdûye ve Saîd b. Mansûr.

4
Nâzi'ât Sur. 43, 44

5
Nesâî, S. el Kübrâ (11645), bn Cerîr (24/100), Taberânî (8210) ve Tahricu Ahâdîsi'l-

Keâfda (4/151) geçtii üzere bn Merdûye.
6
Buhârî ile Müslim'de bu kelimeden sonra: "Yalanmaz genç kalrsa" ifadesi vardr.

7
Buhârî (6511) ve Müslim (2952).

8
Nâzi'ât Sur. 44

9
Nâzi'ât Sur. 46
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kaldklarn sanrlar
" 1

âyetini açklarken: "Ahiret hayatn gördükleri zaman

yaadktan dünya hayat onlara pek ksa bir zamanm gibi gelir" demitir.

Ibn Ebî eybe'nin Zeyd b. Eslem’den bildirdiine göre Resûlullah (safta^ahu eieytû

reseflem) öyle buyurmutur: "Cenneti umanlar ancak Cennete girer.

Cehennemden korkanlar ancak Cehennemden uzak tutulurlar. Yüce Allah da

ancak merhametli olana merhamet eder. " z

1
Nâzi'ât Sur. 46

3 bn Ebî eybe (13/232).



ABESE SERES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî’nin Deîâil’de bildirdiine

göre bn Abbâs: “Abese Sûresi, Mekke'de nazil oldu” demitir.

1

ibn Merdûye, Ibnu'z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

bnu'd-Durays, Ebû Vâil'den bildirir: Esed oullannn heyeti Hz.

Peygamber'e (mUw* «Jyt» meiM geldikleri zaman Allah Resulü (aUeiiaSu aleyhi «ueiiem):

"Siz kimsiniz?" diye sordu. Heyettekilen “Biz at üzerinden inmeyen Zinye
2

oullanyz” dediler. Allah Resûlü (sriblBbu aleyhi «selem) de: "Aksine siz Ride

oullarsnz

"

3
buyurdu. Heyettekilerden biri olan Hadramî b. Âmir: “Vallahi

(ismimizi deitirip) Muhavvele oullan gibi olmak istemeyiz” diyerek itiraz

etti. Muhavvele oullan dedii de daha önce isimleri Abduluzza b. atafân

oullar iken ve sonradan (Allah Resûlü tarafndan) Abdullah b. atafân

oullan olarak deitirilenlerdi (ki bundan dolay bazlan tarafndan

kendilerine Muhavvele oullan denilerek ayplanmalard). Hz. Peygamber

(uiiatiahu eisyhi vesallem), Hadramî'ye: "Kur'ân'dan bildiin bir yer var m?" diye

sorunca, Hadramî: “Evet, var” dedi. Hz. Peygamber (nüaiahu «sdia): "Oku"

buyurunca Hadramî, Abese Sûresi'ni okumaya balad. Ancak sûreyi

bitirdikten sonra: “O ki hamileye lütufta bulunmu, kaburgalannn altndan

ve içinden koabilen bir canl çkarmtr” diye devam edince, Hz. Peygamber

(safi aAahu abyhi meltem): "Söyleyeceini söylemi bir sûredir ona eklemeler yapma!"

diyerek onu uyard .

4

1 bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî (7/142).
2
Zinye/Zenye; Bir kadnn veya erkein son çocuklar olanlar anlamndadr. Bundan

dolay Malik oullan da Zinye oullan olarak ismlendirilirlerdl. (bnu'l-Esîr, en-Niiuiye,

2/317).
3

bnu'l-Esîr, en-Nihâye'de (2/317) der ki: "Hz, Peygamber'in (sallallahu aleyhi

veseliem) onlan bu ekilde isimlendirmesi Zinye ifadesinin zinay andrmasndan

dolaydr. Ride ifadesi zina'nn ztt bir anlam ifade eder ki Hz. Peygamber (sallallahu

aleyhi vescllem) böyle bir ismi onlara koyarak isimlerindeki zinay çartran anlam
kaldrmak istemitir/'

4
bnu'd-Durays (14).
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bnu'n-Neccâr, Enes'ten bildirir: Alâ b. Yezîd el-Hadramî, Hz. Peygamber'in

(sai.'ai ahu aleyhi veseiiem) yanna girmek için izin istedi. zin verilince de girdi ve Hz.

Peygamber (sallailahu aleyhi vesellem) ile uzunca bir sohbet yapt. Hz. Peygamber (sallalhhu

aleyhi veseiiem): "Ey Alâ! Kur'ân'dan okuyabildiin bir yer var m?” diye sorunca,

Alâ: “Evet” dedi ve Abese Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Ancak sûreyi

bitirdikten sonra yanndan ona: “O ki hamileye lütufta bulunmu,

kaburgalarnn altndan ve içinden koabilen bir canl çkarmtr” diye bir

eklemede bulununca Hz. Peygamber (sellailahu aleyhi mailem): "Ey Alâ! Sûre bi
l

ti

(ekleme yapma)!" diye bard.

jkij jî * /ji tejji '-‘i * ,>U>Sl liU- jî * Jtyj

Jy, -y iuu uj * teli * & uî *^i i

’te teli * jite jij * liU- ly Uj *

* «I

“Yüzünü ekitti ve geri döndü. Âmânn kendisine

gelmesinden ötürü. Ne bilirsin, belki de o arnacak. Yahut

öüt alacak da o öüt ona fayda verecek. Kendisini

ihtiyaçsz görene gelince, sen ona yöneliyorsun. Arnmak
istememesinden sana ne? Fakat koarak sana gelen,

Allah'tan korkarak gelmiken sen onunla ilgilenmiyorsun/'

(Abese Sur. 1-10)

Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Hibbân, Hâkim ve bn Merdûye, Hz. Âie'den

bildirir Abese Sûresi âma olan bn Ümmü Mektûm hakknda nazil oldu. bn

Ümmi Mektûm, Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiemi gelip: “Yâ Resûlallah! Bana

iratta bulun” demeye balad. Resûlullah'r (sallailahu aleyhi vesellem) de o an yannda

müriklerin ileri gelenlerinden biri vard. Resûlullah (sallailahu aleyh vesellem) yüzünü

ondan çeviriyor ve mürikle ilgilenip: "Bu söylediklerimde kötü bir ey var

m?" diye soruyordu. Mürik olan da: “Hayr! Görmüyorum” diye kar k
veriyordu. te bu sûre bunun üzerine nazil oldu .

1

bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirir: Resûlullah (sallailahu aleyhi

vesellem) Kureylilerin ileri gelenlerinin bulunduu bir meclisteydi. çlerinde Ebû

1

Tirmizî (3331, "hasen"), bn Hibbân (535) ve Hâkim (2/541, "sahîh"). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbân!/ Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2651).
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Cehil ve Utbe b. Rabîa da vard. Onlara: “$u u eylerle gelmi olmam iyi deil

mi?" diye soruyor, onlar da: "Vallahi iyi" diyorlard. Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi

mseiiar) onlarla bu ekilde megul iken ibn Ümmi MektCm geldi ve ona sorular

sormaya balad. Allah Resûlü müriklerle ilgilendii için ona yüz vermeyince,

Yüce Allah: "Kendisini ihtiyarsz görene gelince, sen ona yöneliyorsun.

Arnmak istememesinden sana ne? Fakat koarak sana gelen, Allah'tan

korkarak gelmiken sen onunla ilgilenmiyorsun
"1

âyetlerini indirdi. Son

âyette zikredilen ve Hz. Peygamberim (ssiiaiiahu aleyhi vesellem) ilgilenmedii kiiden

kast da bn Ümmi Mektûm'dur.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Ebû Ya’lâ, Enes’ten bildirir: Hz.

Peygamber (taiiaiiahu aleyhi meiietn), Ubey b. Halef ile konuuyorken bn Ümmi

Mektûm geldi. Allah Resûlü («iaiiahu aiayh vbsbIIbft), Ubey'le konutuu için onunla

ilgilenmeyince, Yüce Allah: "Yüzünü ekitti ve geri döndü. Amann
kendisine gelmesinden ötürü..."

2
âyetlerini indirdi. Bu âyetlerin nüzulundan

sonra Hz. Peygamber (sdMMu akyhi vesellem), bn Ümmi Mektûm’u ne zaman görse

ilgilenir ve ikramlarda bulunurdu .

3

bn Cerir ve bnu’l-Münzir, bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah (uiiBiahu aleyhi

vBseiiem), Utbe b. Rabîa, Abbâs b. Abdilmuttalib ve Ebû Cehil b. Hiâm ile

konuuyordu. Allah Resûlü (saiiaiBhu aleyhi vesellem) imana gelmeleri için bunlarla

ilgilenip, bir yandan yürüyor bir yandan da konuuyorken Abdullah b. Ümmi

Mektûm adnda kör biri geldi. Allah Resûlü (saliatiahu aleyhi vesaiteml'e: "Yâ Resûlallah!

Yüce Allah'n sana örettiinden bana da öret" deyip kendisine âyetlerden

okumasn istedi. Ancak Resûlullah (saliallahu aleyhi vesellem) ondan yüz çevirdi, ona

kar yüzünü ekitti. Onunla konumak istemedi ve dierleriyle ilgilendi.

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vesellem) onlarla olan konumasn bitirince evine doru

dönüe geçti. Yolda iken Yüce Allah görmesinin bir ksmn ald. Resûlullah

(leiiBiiBh aleyhi «eeiiem) böyle olunca kafasn sallamaya balad. Sonrasnda: "Yüzünü

ekitti ve geri döndü. Amann kendisine gelmesinden ötürü...*
4
âyetleri

nazil oldu. Bu konuda bu âyetler nazil olunca Resûlullah Msiiahu aleyhi vesaikm)

1

Abese Sur. 5-10
2
Abese Sur. 1,2

3 Abdurrezzâk (2/348) ve Ebû Ya'lâ (3123).
4
Abese Sur. 1, 2
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Abdullah b. Ümmi Mektûm'la ilgilenip konutu. Her gördüünde de:
"
Bir

ihtiyacn var m? Bir ey ister misin?" diye sormaya balad .

1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû

Mâlik: 'Yüzünü ekitti ve geri döndü. Amann kendisine gelmesinden

ötürü
'2

âyetlerini açklarken öyle demitin Abdullah b. Ümmi Mektûm,

Resûlutlah’m (saiuiata aleyh mrfem) yanna geldiinde ona kar yüzünü ekitip

ilgilenmedi, zira Umeyye b. Halef ile konuuyordu. Bunun üzerine Yüce Allah:

'Kendisini ihtiyarsz görene gelince, sen ona yöneliyorsun'
3

âyetlerini

indirdi .

4

bn Ebî Hâtim, Hakem'den bildirir. "Bu âyetlerin nazil olmasndan sonra

Resûlullah’n {allalahu deyi» resBHem) bir zengine ilgi gösterdii veya bir fakirden yüz

çevirdii görülmedi."

bn Ebî Hâtim, bn Zeyd’den bildirir. "ayet Resûlullah (afeiaiaj aleyh ««lan) nazil

olan vahiyden bir ey gizlemi olsayd bu âyetleri gizlerdi.”

Taberânî ve bn Merdûye, Ebû Umâme'den bildirir: Hakknda, "Yüzünü

ekitti ve geri döndü. Amann kendisine gelmesinden ötürü'5
âyetlerinin

nazil olduu âma Abdullah b.

Ümmi Mektûm, Allah Resûlü’ne {ulMu aleyh matem) geldi ve: "Yâ Resûlallah!

Gördüün gibi yalandm, kemiklerim zayflad. Gözlerim gitti. Beni namaza

götüren kii de artk bana ayak uyduramyor. Namazlarm evimde klma

ruhsatm var m?" dedi. Allah Resûlü (sa#a«ahu aleyh matem) ona: "Müezzinin sesini

duyuyor musun?" diye sorunca, Abdullah: "Evet, duyuyorum” dedi. Bunun

üzerine Allah Resûlü (nihiiahu aleyh ranflum): "O zaman namazlar evinde klma

ruhsatn yoktur" buyurdu .

6

bn Merdûye, Ka'b b. Ucre'den bildirir. Hakknda, "Yüzünü ekitti ve geri

döndü. Amann kendisine gelmesinden ötürü
' 7

âyetlerinin nazil olduu

1 bn Cerir (24/103) ve Tahrîcu'lKeâfda (4/155, 156) geçtii üzere bn Merdûye.
7

Abese Sur. 1,

2

5

Abese Sur. 5, 6
1
Fethu'l-Bâri'de (8/692) geçtii üzere Saîd b. Mansûr.

5

Abese Sur. 1, 2
5
Taberânî (7886).

7
Abese Sur. 1, 2
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âma Hz. Peygamberce (oMU* «M »»»em} geldi ve: "Yâ Resûlallah! Namaz için

ezan duyduumda bazen beni Mescid'e götürecek birini bulamyorum"

dedi. Allah Resûlü (taiBihj deri» ««eiM: "Ezani duyduun zaman müezzinin bu

davetine icabet et!" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: “Amann

kendisine gelmesinden ötürü”2
âyetini açklarken: “Bu âma kii Fihr

oullarndan Abdullah b. Ümmi Mektûm adnda biridir" demitir. 'Kendisini

ihtiyaçsz görene gelince
'3

âyetini açklarken de: “Bunlar Utbe b. Rabîa,

eybe b. Rabîa ve Umeyye b. Haleftir" demitir.

Ibn Sa'd ve Ibnu’l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk: “Yüzünü ekitti ve

geri döndü"4
âyetini açklarken öyle demitin “Yüzünü ekitenden kast

Resûlullah’tr (taiatau *yh notan). Kurey'in erafndan bir adam görünce onu

slam'a davet etti. O srada Abdullah b. Ümmi Mektûm geldi ve Hz.

Peygamberce [nMek dert» metan) slam'n emirleri hakknda baz somlar sormaya

balad. Allah Resulü (uiieMu tayt mdkm) dier adamla ilgilendii için Abdullah'a

kar yüzünü ekitti. Yüce Allah da ona sitem babnda bu âyetleri indirdi. Bu

âyetler nazil olunca da Resûtullah (müsMu eieyh milim) Abdullah' çard ve ona

ikramlarda bulundu. Daha sonralar onu iki defa Medine'ye halefi olarak

brakt."5

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî udbu'l-îman'da Mesrûk'tan bildirir: Hz.

Âie'nin yanna girdiimde yannda âma biri vard ve ona kestii aaç

kavununu bal ile yediriyordu. “Ey müminlerin annesi! Bu kim?" diye

sorduumda Hz. Âie öyle dedi: “Kendisi yüzünden Yüce Allah’n

Resûlullah'a (saitaiiahu aleyhi mailem) sitem ettii Ibn Ümmi Mektûm'dur. Hz.

Peygamberim (nflailahu aleyhi veetan) yannda Utbe ve eybe varken yanna gelmiti.

Resûlullah (nflaiiah Beyhi metan) ona yüz vermeyip Utbe ve eybe ile ilgilenince:

1

Taberânî 19/138 (304). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (1354) hadisin sahih olduunu

söylemitir.
2
Abese Sur. 2

3
Abese Sur. 5

* Abese Sur. 1

s bn Sa'd (4/209).
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"Yüzünü ekitti ve geri döndü. Amann kendisine gelmesinden ötürü" 1

âyetleri nazil oldu. Buradaki âma da bn Ümmi Mektûm'dur.”2

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir: Resûlullah (saiiaiBhu Bkryhi vbwIIbit>) Kurey'in

liderlerinden biriyle Müslüman olur umuduyla ba baa konuurken âma olan

Abdullah b. Ümmi Mektûm geldi. Hz. Peygamber (sailaiialu eiayto ybsbIIbit) onu

görünce geliinden pek holanmad ve içinden: "imdi bu Kureyli cmu

görürse: «Ona körler, fakirler ve köleler tâbi oluyor» diyecek" eklinde

düünmeye balad. Yüzünü ekitince de: "Yüzünü ekitti ve geri döndü.

Amann kendisine gelmesinden ötürü ..."

3

âyetleriyle balayan sûre nazil

oldu.

* j + gü 4îj

îjs.

"Hayr* üphesiz bunlar bir öüttür. Dileyen ondan öüt
alr. O r kutsal klnm, yüceltilmi, annm sahifeler

üzerindedir. yi kimseler ve saygdeer elçilerin elindedir."

(Abese Sur. 1

1

- 1

6

)

Abd b. Humeyd ve lönu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "O, kutsal

klnm, yüceltilmi, arnm sahifeler üzerindedir"* âyetlerini açklarken;

"Bu sahifeler de Allah'n katindadr” demitir. "Elçilerin elindedir
"5

âyetini

açklarken de: “Bunlar hafz (kurra)lardr” demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Elçilerin

elindedir
"6 buyruunu açklarken: "Bunlar katiplerdir" demitir .

7

1

Abese Sur. 1, 2
7
Hâkim (3/634, 635, "sahih") ve Beyhakî (8178).

1
Abese Sur. 1,

2

4
Abese Sur. 13, 14

* Abese Sur. 15
6
Abese Sur. 15

7
Abdurrezzâk (2/348).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Vehb b. Miinebbih:

"yi kimseler ve saygdeer elçilerin elindedir"
1 buyruunu açklarken:

“Bunlar Muhammed'in UdMahu eieyM»dM ashabdr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Elçilerin elindedir"
2

buyruunu açklarken: “Bunlar meleklerden katip olanlardr" demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Elçilerin elindedir"
3 buyruunu açklarken: “Bunlar katiplerdir”

demitir.

4

Hatîb Târih’de Atâ b. Ebî Rebâh’tan bunun aynsn bildirir.

5

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini açklarken: “Nebat dilinde kurra anlamndadr" demitir.

ibn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "yi ve saygdeer kimseler"
7

âyetini açklarken: “Bunlar meleklerdir" demitir.

8

Ahmed, Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin Hz.

Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (saJiaüahu rfeyti ««itan) öyle buyurmutun

"Kur'âr' okuyan ve bu konuda mahir olan kii iyi kimseler ile saygdeer

elçilerle beraber olur. Kendisine zor geldii halde okuyan kiiye ise iki kat sevap

vardr.
,s

1

Abese Sur. 15, 16
3 Abese Sur. 15
3
Abese Sur. 15

* Tatîku't-Ta'lik'de (4/360, 361) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
s
Hatîb (9/186, 187).

8 Abese Sur. 15
7
Abese Sur. 16

1 bn Cerîr (24/109).
9 Ahmed 40/256, 257 (24211), Buhâri (4937), Müslim (798), Ebû Dâvud (1454), Tirmizî

(2904), Nesâî, S. el-Kübrâ (8045-8047) ve bn Mâce (3779).
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p ojjji iüt aL; & ja * i^âSfl u Suiy j*

iyi u uj^ s>üî »Li ioj jd * ajjti tfut jd o>1j Jîj-U

"Kahrolas insani Ne inkaradr! Allah onu hangi eyden
yaratt? Bir nutfeden yaratt da ona ekil verdi. Sonra ona

yolu kolaylatrd. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra

diledii vakit onu diriltir. Hayr! (nsan) Allah'n emrettiini

yapmad." (AW sur. 1 7-23)

bnu , l-MünzirJ
in bildirdiine göre krime: "Kahrolas insan! Ne

inkarcdr!”
1

âyetini açklarken öyle demitir: “Batan yldzlann Rabbini inkar

ediyorum" diyen Utbe b. Ebî Leheb hakknda nazil oldu. Bunu dedii için H 2 .

Peygamber (ufeflata ahyt» «suflem) ona beddua etmiti. Bundan dolay Utbe, am
yolunda bir aslan tarafndan parçaland.

bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildirir. “Kuriân’da "Kahrolas insan’

ifadesinin geçtii her yerde kastedilen kii kafir olan insandr."

Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Ne inkaradr!*
2

buyruunu açklarken: "Nasl da srar ve inatla inkar eder, anlamndadr”

demitir. "Bir nutfeden yaratt da ona ekil verdi
"3

âyetini açklarken de

öyle demitin “Nutfe iken sonra kan phts, sonra et parças yapm, sonra

aama aama dönütürerek ona son eklini vermitir.”

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münziriin bildirdiine göre krime: "Bir nutfeden

yaratt da ona ekil verdi
"4

âyetini açklarken: "Annesinin rahminde ona

diledii ekli vermitir” demitir.

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonra ona yo!u kolaylatrd"
5

âyetini açklarken: "Bundan kast, annesinin kamndan çknn
kolaylatrmasdr" demitir.

1

1

Abese Sur. 17
z

Abese Sur. 17
1

Abese Sur. 19
4
Abese Sur. 19

5 Abese Sur. 20
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Sonra ona yolu

kolaylatrd" 2
âyetini açklarken: "Bundan kast rahimden çknn

kolaylatnlmasdr” demitir.

Abdunrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Sonra ona

yolu kolaylatrd"
3
âyetini açklarken: "Bundan kast, annesinin kamndan

çknn kolaylatnlmasdr” demitir.

4

Abd b. Humeyd, Dahhâk’tan bunun aynsn bildirir.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû Sâlih: "Sonra ona yolu

kolaylatrd"5
âyetini açklarken: "Bundan kast, rahimden çknn

kolaylatnlmasdr” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Sonra ona

yolu kolaylatrd"
6

âyetini açklarken öyle demitir: “Bundan kast,

"üphesiz biz ona yolu gösterdik. ster ükredici olsun ister nankör"
7

âyetinde olduu gibi mutluluk ile bedbahtlk yollann kendisine açklayp

yolunu kolaylatrmasdr.”

Ebû Nuaym Hüye*de Muhammed b. Ka'b el-Kurazî’den bildirin Tevrat’ta

(veya brâhim’e indirilen sahifelerde) okuduuma göre Yüce Allah öyle

buyurur: Ey Âdemolu! Bana kar hiç de insafl olmadn. Hiçbir ey deilken

seni yarattm. Sonra düzgün bir insan eklinde kldm. Seni süzme bir

çamurdan yarattm. Sonra nutfe halinde seni salam bir yere yerletirdim.

Sonra o nutfeyi kan phts haline getirdim. Sonra o kan phtsn et parças

yaptm. Sonra o et parçasn kemiklere dönütürdüm. Sonra o kemiklere et

giydirdim. Sonra da seni bambaka bir yaratk haline getirdim. Ey Âdemolu!

Buna benden baka kimin gücü yetebilir? Sonra seni, annen hastalanmasn ve

eziyet çekmesin diye ona hafiflettim. Sonra barsaklara genilemesi,

uzuvlara aynlmas emrini verdim. Bu emrimle dar olan barsaklar geniledi,

îbn Cerî (24/111).

Abese Sur. 20

Abese Sur. 20

Abdurrezzâk (2/34S).

Abese Sur. 20

Abese Sur. 20

insan Sur. 3
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birbirine girmi olan uzuvlar da birbirinden uzaklat. Sonra rahimlerden

sorumlu olan melee seni annenin karnndan çkarmas emrini verdim. Bu

melek de seni kanatlanndan bir tüyün üzerine indirdi. Doduunda sana

baktmda pek zayf bir yaratlta idin. Kesip parçalayacak dilerin yoktu.

Bunun üzerine senin için annenin gösünde bir damar kldm ve bu

damardan sana yazn serinlik, kn da scaklk verecek süt akttm. Bu sütü de

senin için deri, et, kan ve damarlann arasndan çkardm. Sonra annenin

kalbine sana kar rahmeti, babann kalbine de sana kar efkati koydum.

Bundan dolay onlar senin için çalr, çabalarlar. Seni besler ve sen

uyumadan da uyumazlar. Ey Âdemolu! Bu eyleri sana, bunu hakettiin için

veya bir konuda sana olan ihtiyacmdan dolay yapm deilim. Ey Âdemolu!

Kesip parçalayacak dilere sahip olduun zaman yaz meyvelerini de k
meyvelerini de zamannda sana verdim. Ancak Rabbin olduumu

örendiinde bana isyan ettin. u ana kadar ayet bana isyan etmisen bara

yönel ve dua et. Zira ben sana pek yaknm ve dulann kabul ederim.

Günahlann için balanma dile. Zira ben balayan ve merhamet edenim.” 1

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"Hayr! (nsan) Allah'n emrettiini yapmad "2
âyetini açklarken: “Hiçbir

insan kendisine farz klnp emredilen bütün eyleri yerine getirmi deildir"

demitir.

3

ili jijSi ciü i*ii* ;ü uT * oui. j auiy jiLii
\ * * +

w * lîtj

"nsan yediine bir baksn! Dorusu suyu bol bol indirdik.

Sonra topra iyiden iyiye yardk! Bu suretle orada ekinler

bitirdik. Üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sk aaçl
bahçeler, meyveler ve çayrlar bitirdik. (Bunlar) sizi ve

hayvanlarnz yararlandrmak içindir." (AW Sur. 24.32)

1 Ebû Nuaym (10/399).
2

Abese Sur. 23
3
Talîku't-Ta-lîk’de (4/360) geçtii üzere Firyâbî.
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bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr "nsan yediine

bîr baksn !" 1
âyetini açklarken: “insan yemeklerinin bedenine nasl girip nasl

çktna baksn, anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bunun aynsn bildirir.

bn Ebi'd-Dünya, Tevazu 'da Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten bildirdiine

göre bn Abbâs: nsan yediine bir baksn!”2 âyetini açklarken: “nsan,

yemeinin ne hale geldiine (dksna) baksn, anlamndadr" demitir.

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): nsan yediine bir

baksn!"4 âyetini açklarken: "nsan helada oturduu zaman kendisinden

çkan eyi görmesi için bir melek onun boynunu büker" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Ebû Klâbe'den bildirir. Tevrat'ta: “Ey

Âdemolu! Cimri davranp vermediin eylerin en sonunda ne hale geldiine

bak" yazldr.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Büeyr b. Ka’b, sohbetini bitirdii zaman

arkadalanna: “Gelin de size dünyann nasl bir ey olduunu göstereyim"

derdi. Sonra onlan bir çöplüe götütür ve: "Onlann ballanna, yalanna,

ördeklerine, tavuklanna bakn, bunlarn ne hale geldiklerine bakn" derdi.

bnu’l'Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu suyu bol bol

indirdik. Sonra topra iyiden iyiye yardk”

5

âyetlerini açklarken: "Bol bol

inen sudan kast yamurdur. Topran yanlmasndan kast da bitkilerin

çkanlmasdr" demitir.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "l ifadesini: "Taze yonca" eklinde açklamtr, "d*

1
Abese Sur. 24

3
Abese Sur. 24

3 bn Ebi'd-Dünya (213).
4
Abese Sur. 24

5
Abese Sur. 25, 26

8
Abese Sur. 28

7
Abese Sur. 30
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âyetini: "Aaçlan uzun bahçeler" eklinde açklamtr. "IJ 4US” 1
âyetini de:

"Taze meyveler" eklinde açklamtr.2

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn
Abbâs öyle demitir “Hadâik, bitkileri sk ve birbirine dolanm demektir.

ulb, kaln gövdeli demektir. Eb, yerden biten ancak insanlann deil sadece

hayvanlann yiyebildii bitkilerdir."
3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "

di*"
4

âyetini: "Aaçlan birbirine dolanm bahçeler" eklinde açklamtr,

"di S^lâS"
5
âyetini de: "nsanlann yiyecei meyveler ile hayvanlann yiyecei

bitkiler" eklinde açklamtr. 6

Abd b. Humeyd ve lbnu'1-Münziriin bildirdiine göre Hasan(- Basri):

“ulb, kaliteli hurma aaçlandr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "idî."
7

ifadesini: "Kaln gövdeli aaçlar" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: " Jîlîi-i

d*”8
âyetini açklarken: "Bunlar Cennette, gölge amaçl kullanlan ve meyve

vermeyen aaçlardr" demitir.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Eb, hayvanlar için olan

otlardr" demitir.
9

bn Cerîriin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “Eb, ot ve

çayrlktr" demitir.
10

1

Abese Sur. 31
2
îbn Cerir (24/116, 118, 123) ve Fethu'lBârFde (13/271) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.

3
et-Tatîk (3/490) ile Fethul-BârTde (6/295, 296) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

*
Abese Sur. 30

s
Abese Sur. 31

* et-Taitk (3/490) ile Fethu'l-BârTde (6/2%) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
7
Abese Sur. 30

* Abese Sur. 30
9
et-Talîk (3/490) ile Fethu'l-Bârî'de (6/296, 13/271) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.

10 bn Cerir (24/121).
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Tastî’nin Mesâil*de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “di” 1

ifadesini sorunca, bn Abbâs: “Hayvanlann yedii ottur" dedi. Nâf': “Araplar

öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi:

"Evet, bilirler. airin:

“Su yolunda otlar ile kabaklarn birbirine kartn

Ahlarndan akan sularla da sulandn görürsün" dediini iitmez

msn.'V'2

Ebû Ubeyd Fadâil’âe ve Abd b. Humeyd, brâhim et-Teymî’den bildirin

Ebû Bekrie "Eb" ifadesinin ne anlama geldii sorulunca: "Yüce Allah'n Kitab

hakknda bilmediim bir eyi söylersem hangi gök beni altnda gölgelendirir!

Hangi yer beni üzerinde tar?” dedi.

3

ibn Sa’d, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Hâkim,

bn Merduye, Beyhakî uabu'l-îman’âa ve Hatîb, Enes'ten bildirir. Hz.Ömer

minberde, ”î3 11^3 çic3 î» 1^9 âyetlerini

okudu ve: “Hepsini anladk da bu ‘Eb' ifadesi ne anlama geliyor?” dedi. Sonra

elindeki asay brakt ve öyle dedi: “Allah'a andolsun ki kiinin olmadk ilere

kendini komas (tekellüf) budur. Eb ifadesinin ne anlama geldiini bilmesen

ne olur? Bu kitapta size açklanan eylere uyun, bilmediiniz eyleri de Allah’a

havale edin.”
5

bnu’l-Münzir, Süddî'den bildirir: Hadâik, bahçeler anlamndadr. ulb,

kaln gövdeli aaçlar demektir. Eb, ot demektir. "(Bunlar) sizi ve

hayvanlarnz yararlandrmak içindir
"6

âyeti de meyveler sizin, otlar ise

hayvanlannzn faydalanmas içindir, anlamndadr.

1

Abese Sur. 30
2
el-tkân 'de (2/100) geçtii üzere Tasta*.

3
Ebû Ubeyd (sh. 227) ve Tahrîcu'l-Keâf (4/158) ile Fethu'l-BârTde (13/271) geçtii

üzere Abd b. Humeyd.
4
Abese Sur. 27-31

5 bn Sa'd (3/327), Saîd b. Mansûr (Tefsir, 43), Felhu'l-BârTde (13/271) geçtii üzere

Abd b. Humeyd, bn Cerîr (24/120), Hâkim (2/290, 514), Tahrîcu'l-Keâfd* (4/159) geçtii

üzere bn Merduye ve Beyhakî (2281).
s
Abese Sur. 32
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Abd b. Humeyd...
1

bildirin "ili»)"
2

ifadesi taze yonca anlamndadr,

"d* Jii p-s
”3

âyeti kaliteli hurma aaçlan anlamndadr, "lîlj ^Slsi
"4

âyeti de

size meyveler, hayvanlannza ise ot verdik anlamndadr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Micâhid, "Sk aaçl bahçeler
5"

âyetini: "di" lafzyla, Lâm harfini ötreli bir ekilde okumutur.

Abd b. Humeyd, Dahhâk'tan bildirin “Fâkiha, insanlann yedii bitkilerdir.

Eb ise meradr."

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "lîlj SjsUj
”6

âyetini açklarken:

“Fâkiha, insanlann yedii bitkilerdir. Eb ise hayvanlann yediidir" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basri): "Temiz ve tatl olan

meyveler sizin, otlar ise hayvanlannzndr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "lîlj
” 7

ifadesini: “Ot"

eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Rezîn: "lîlj S^s&j
’’8

âyetini: "Her

türlü bitki" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: “Eb, ot anlamndadr"

demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: “Eb, saman anlamndadr"

demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ: "Yeryüzünde biten her ey Eb

olarak isimlendirilir" demitir.

1

Asl nüshada ravilerin zikredilii yer botur. Bu rivayet bn Cerîr'de (24/116, 118,

119} Katâde'nin sözü olarak zikredilir.
1

Abese Sur. 28
3

Abese Sur. 30
* Abese Sur. 31

* Abese Sur. 30
6
Abese Sur. 31

7
Abese Sur. 31

1
Abese Sur. 31
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Abd b. Humeyd, Abdurrahman b. Zeyd'den bildirir: "Adamn biri

Hz.Ömer'e, "d*”
1

ifadesinin anlamn sordu. Oradakilerden her biri bu

konuda bir ey söylemeye balaynca Ömer sopasyla onlara doru yöneldi."
2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Enbârî Mesâhifde Enes'ten bildirin Hz.Ömer,

"1Î3 S^i”3
âyetini okudu ve: “Fâkihe'rm ne olduunu anladk da acaba Eb

nedir?” dedi. Hemen ardndan da: "Yava! Zira tekellüf (olmadk ilere

kendimizi komamz) bize yasakland” dedi.
4

bn Merdûye, Ebû Vâil'den bildirin Hz.Ömer
f "Ç3 âyetindeki Eb

ifadesinin ne anlama geldiini sordu. Daha sonra ise kendi kendine: "Böylesi

eylerin peine dümekten sorumlu tutulmadk" dedi.

aJj 4-aj-î Ija 1 j* çy o;Lç-
4

0 s / * / 0 '
«

'
* s s

' '

iyi I4ÂAJÎ îye ym
iyly.L*

"Kiinin kardeinden, annesinden, babasndan, einden ve

çocuklarndan kaçaca gün kulaklar sar edercesine

iddetli ses geldii vakit, ite o gün onlardan herkesin

kendini megul edecek bir ii vardr. O gün bir takm yüzler

panl parldar. Gülerler, sevinirler. 0 gün nice yüzler de
vardr ki, toz toprak içindedirler. Onlar bir siyahlk bürür."

(Abese Sur. 33-4 l)

bn Ceir ve bnu'l-Münzir’in Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

“âi-LÜdl”

5

ifadesini açklarken: "Kyametin isimlerinden biridir" demitir.
7

1

Abese Sur. 31
2

Fethu'l-Bârîde (13/271) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
3

Abese Sur. 31
4
îbn Kesîr, Tefsîr (1/16) ve Fethu’I-Bârî'de (13/271) geçtii üzere Abd b. Humeyd.

5

Abese Sur. 31
6

Abese Sur. 33
7 bn Cerîr (24/124).
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Abd b. Humeyd, Tirmizî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's'da bn

Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiia^u aleyhi «tefem):
"
Yalnayak, çplak ve

sünnetsiz bir ekilde hasredileceksiniz" buyurdu. Elerinden biri: “Birbirimizin

avretlerini görecek miyiz?” diye sorunca, Allah Resûlü (aiiafehu alayl vbuIm): "Ey

filan! "O gün onlardan herkesin kendini megul edecek bir ii vardr" 1

karln verdi.

2

Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, evde binti Zem'â'dan bildirir:

Hz. Peygamber lailllahu aleyhi veselEm): "nsanlar yalnayak, çplak ve sünnetsiz bir

ekilde haredilirler. O kadar scak olur ki kulak memelerine kadar ter içinde

kalrlar" buyurdu. Ben: “Yâ Resûlallah! Vay halimize! Orada birbirimize

bakacak myz?" diye sorduumda, Allah Resûlü MnUafo steyhi meHem): "nsanlar

bunu yapamayacak kadar kendi halleriyle megul olacaklardr" buyurdu ve:

"Kiinin kardeinden, annesinden, babasndan, einden ve çocuklarndan

kaçaca gün kulaklar sar edercesine iddetli ses geldii vakit, ite o gün

onlardan herkesin kendini megul edecek bir ii vardr"
3
âyetlerini okudu .

4

Taberânî, Sehl b. Sa'd'dan bildirir: Hz. Peygamber (»yiBhu aiyt «Miiwj:

"
Yalnayakf çplak ve sünnetsiz bir ekilde hasredileceksiniz" buyurdu. Bazlar:

“Yâ Resûlallah! Erkekler kadnlar o ekilde görecek mi?” diye sorunca, Allah

Resûlü {saiiafiahu aleyhi vaaeiM: "O gün onlardan herkesin kendini megul edecek

bir ii vardr"
5karln verdi .

6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Enes’ten bildirir: Hz. Âie,

Resûlullah'a (sUafehu alayl naneni): “nsanlar nasl haredilecekler?” diye sorunca,

Allah Resûlü (ssUBiiaha Beyh vtsdiem): "Yalnayak ve çplak bir ekilde

"

karln verdi.

1

Abese Sur. 37
1

Tirmizî (3332), Hâkim (2/251, 252, "sahih") ve el-Bdâye ve'n-NMye'de (19/372)

geçtii üzere Beyhakî. Hasen sahih hadistir (Bakn: Elbârû, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2652).
3

Abese Sur. 37
4
Taberânî 24/34 (91), Hâkim (2/514, 515, "sahih), Tahricu'l-Keâfda (4/163) geçtii

üzere ibn Merdûye ve el-Bidâye ve'n-Nihâye“de (19/374) geçtii üzere Beyhakî. Heysemî,

Mecmau 'z-ZevâiSde (10/333) der ki: "Muhammed b. Abbâs dnda dier ravileri Sahîh'in

ravileridir. Muhammed de güvenilir birisidir."

5

Abese Sur. 37
i
Taberânî, el-Evsat (294). Heysemî, Mecmau ’z-Zeoâidde (10/332) der ki: "Isnâdnda

Dârakutnî tarafndan zayf bulunan brahim b. Hammâd b. Ebî Hazm vardr."
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Hz. Âie: "O zaman vay halimize!” deyince, Allah Resulü («Mata aleyhi ««iem):

"Bana bu konuda bir âyet nazil oldu ki o zaman üzerinde bir giysinin olup

olmamasnn sana bir zarar olmayacak" buyurdu. Hz. Âie: "Hangi âyet?” diye

sorunca, Allah Resûlü (saiieiiahu aleyhi vEseiiem): "«O gün onlardan herkesin kendini

megul edecek bir ii vardr» 1
âyeti" karln verdi .

2

Taberânî M. el-Evsat'ta -sahih bir senedle- Ümmü Seleme'den bildirin

Resûlullah’n (sbIIbIIbIn aleyhi vaseiiem):
",nsanlar yalnayak ve çplak bir ekilde

haredilirler" buyurduunu iittim. Ben: "Yâ Resûlallah! Vay halimize! Orada

birbirimize bakacak myz?” diye sorduumda, Allah Resûlü (tsiiailahu aleyhi meltem):

"nsanlar bunu yapamayacak kadar megul olacaklardr" buyurdu. Ben: "Ne

meguliyeti?” diye sorduumda, Allah Resûlü (miidiahu aleyhi meiM:
"
Zerre ve

hardal tanesi kadar bile olsa kiinin amellerini içeren defterlerin açlmasyla"

karln verdi .

3

Hâkim ve bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirin Hz. Peygamber (nUiaht deyi»

YBMlem): "nsanlar yalnayak, çplak ve sünnetsiz bir ekilde haredilirler"

buyurdu. Ben: "Yâ Resûlallah! Avret yerleri ne olacak?” diye sorduumda,

Allah Resûlü («iMaim aleyhi »eseiiem): "O gün onlardan herkesin kendini megul

edecek bir ii vardr*
4 karln verdi .

5

bn Asâkir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Kyamet gününde

babasndan kaçan ilk kii brahim (aleyhiuetem) olacaktr. Annesinden kaçan ilk kii

de brâhim (ateyhsnM olacaktr. Olundan kaçan ilk kii Nûh (ateyhissBBm) olacaktr.

Kardeinden kaçan ilk kii Hâbil olacaktr. Einden kaçan ilk kiiler de Nûh

(aiayhsseiam] ve Lût (aiaytiuaiam) olacaktr” dedi ve: "Kiinin kardeinden,

annesinden, babasndan, einden ve çocuklarndan kaçaca gün kulaklar

sar edercesine iddetli ses geldii vakit, ite o gün onlardan herkesin

kendini megul edecek bir ii vardr*6 âyetlerini okudu. Ravi der ki:

1

Abese Sur. 37
2 bn Cem (24/125) ve bn Kesir, Tefsir*de (8/350) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3

Taberânî (833). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (10/333) der ki: "Muhammed b. Musa

b. Ebî Ayya dnda dier ravileri Sahih'in ravileridir. Muhammed de güvenilir

birisidir."

‘ Abese Sur. 37
5 Hâkim (4/564/ "sahîh") ve Tahricu'l-Keâfda (4/163) geçtii üzere bn Merdûye.
6
Abese Sur. 37
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"Öncekiler bu âyetlerin bu saylan kiiler hakknda nazil olduunu

düünürlerdi." 1

Ebu Ubeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Kendisinde

bulunan bir hakk ister korkusuyla kyamet gününde insann en son görmek

istedii kii dünyadayken tand kii olacaktr" dedi ve: "te o gün kii

kardeinden kaçar
"

2

âyetini okudu.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs ‘-ni ifadesini: "Aydnlktr" eklinde açklamtr.

âyetini de: "Yüzlerini bir sknt ve zillet kaplayacaktr" eklinde açklamtr .

5

ibn Ebî Hâtim'in Atâ el-Horasânî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"%S"6
ifadesini: "Yüzün kara olmas" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim, Cafer b. Muhammed'den, o da babasndan, o da

babasndan naklen bildirdiine göre Resûlullah [niUhu ^ «him öyle

buyurmutun "Kyamet gününde kafir ter içinde kalr. Daha sonra yüzü toza

bulanr. te, "O gün nice yüzler de vardr ki, toz toprak içindedirler
"

7

âyetinde ifade edilen budur

1 bn A si kir (6478).

2

Abese Sur. 34
J
Abese Sur. 38

4
Abese Sur. 41

5
Talîku’t-Ta’lîk (4/360, 361) ve el-lkân’de (2/53) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

6
Abese Sur. 41

7

Abese Sur. 40
8 bn Kesir, Tefsîr'de (8/350) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.



TEKVR SÛRES
(MEKKÎ BR SÜREDR}

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakrnin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Tekvîr Sûresi, Mekke'de nazil oldu” demitir .

1

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyr ve Hz. Âie'den aynsn bildirir.

Ahmed, Tirmizî, Ibnu'l-Münzir, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin bn

Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saDalehu Biuyhi veseiiam) öyle buyurmutur:

"Kyamet manzaralarm bizzat gözüyle görüyormu gibi örenmek isteyen kii

Tekvîr, nfitâr ve înikâk sûrelerini okusun ."2

ibn Ebî eybe, Müslim, bn Mâce ve Beyhakî'nin Sünen’de Amr b.

Hureys'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiMu aleyhi reselim) sabah namaznda

Tekvîr Sûresi'ni okumutur.

3

lip *öj jlJl I>U *
f
jiJjl lijj * öjjÎT ^uJLlI Ij

BU * JuJl BU * lîu *^ jlî-ll

BU * vilî .Ji UjiLÜl BU * J* ûîll

diJj iLd üp * sp * okdr iu-u Sp * o>i

* ji^J * JL jU u duip

*

•J* * pâj* iî) *
liJ * ^ü-ip SJ JdJlj

iijj * £>**** üj * ^

1

Îbnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).
2 Ahmed 8/423, 528, 9/10, 10/42 (4806, 4934, 4941, 5755), Tirmizî (3333, "hasen"),

Mecmtfde (7/134) geçtii üzere Taberânî ve Hâkim (2/515, 4/576). Sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen et-Tinnizî
, 2653).

3 bn Ebî eybe (1/353), Müslim (456), bn Mâce (817) ve Beyhakî (2/388).
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jÜap ^ Uj * v-UJt^ ^ * C*^' ®l>
' 0 ' ' ' '

M^ ^W * huJj# v> ö * û>jj ^
(
j*«Jü3 t 03 iwl Lj ot ^1 jjili: Uj *

"Güne dürülüp kalmad zaman; yldzlar düüp,
söndüü zaman; dourmas yaklam develer babo

brakld zaman; yabani hayvanlar bir araya toplatld
zaman; denizler kaynatnld zaman; canlar bedenlerle

birletirildii zaman; kz çocuun hangi suçtan ötürü

öldürüldüü kendisine sorulduu zaman; amel defterleri

açld zaman; gök yerinden oynatld zaman; cehennem
alevlendirildii zaman; cennet yaklatnld zaman;
insanolu önceden ne hazrladn görecektir. Gündüz

sinip geceleri gözüken gezegenlere and olsun. Kararmaya
balayan geceye and olsun. Aarmaya balayan sabaha and
olsun ki, bu Kur'an, Ar'n sahibi katnda deerli, güçlü,

sözü dinlenen ve güvenilen erefli bir elçinin getirdii

sözdür. Arkadanz (Muhammedi asla deli deildir. And
olsun ki, o, Cebrail'i apaçk ufukta görmütür. Peygamber,

görülmeyenler hakknda söylediklerinden ötürü töhmet
altnda tutulamaz. Bu Kur'an, kovulmu eytann sözü

olamaz. Nereye gidiyorsunuz? Kur'an, ancak aranzda doru
yola girmeyi dileyene ve âlemlere bir öüttür. Âlemlerin

Rabbi olan Allah dilemedikçe sîzler bir ey dileyemezsiniz."

(Tekvîr Sur. 1-29)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin uabu'l-îman 'da

bildirdiine göre bn Abbâs: "Güne dürüldüü zaman'1
âyetini açklarken:

"I söndüriildüü zaman anlamndadr" demitir. "Yldzlar döküldüü

zaman "2
âyetini açklarken: "Yldzlar karanp deitii zaman, anlamndadr"

demitir. "Diri diri topraa gömülen kza sorulduu zaman"3
âyetini

1

Tekvîr Sur. 1

2

Tekvîr Sur. 2
1

Tekvîr Sur. 8
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açklarken de: "Diri diri gömülen kz çocuu, hangi suçtan dolay

öldürüdügünü sorduu zaman, anlamndadr" demitir.
1

bnu'l-Münzir'in Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Güne dürüldüü zaman’'
2
âyetini açklarken: "I söndürülüp karanla

gömüldüü zaman" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: " J-1JI \l[

ây£”3
âyetini: "Güne dürüldüü zaman" eklinde açklamtr. "

ojiSil"
4

âyetini: "Yldzlar saçlp döküldüü zaman" eklinde açklamtr,

"or*- JUaJ laJS”
5

âyetini: “Dalar yerinden oynatld zaman” eklinde

açklamtr. “cJLc- Sj*"
6

âyetini: "Gebe develer babo, çobansz

brakld zaman" eklinde açklamtr. "03^ jUJ bji"
7
âyetini: "Denizler

tututurulduu zaman" eklinde açklamtr, "ö-jj J-y& S|3"
8

âyetini:

"nsanlar eletirilip bir araya getirildii zaman" eklinde açklamtr. " b|3

ö iOl”9
âyetini de: "Gök çekilip yerinden söküldüü zaman" eklinde

açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "cü# laj"

10

âyetini açklarken öyle demitir: Kûr, Farsça bir ifadedir ve kör anlamna

gelir. Bu durumda âyet: "Güne kör edildii, söndürüldüü zaman"

anlamndadr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: ifadesini:

"Söndürüldüü zaman" eklinde açklamtr. Yâkub der ki: “Kûr, Farsça bir

ifadedir ve kör olmak, gitmek, anlamndadr."

1 bn Cerir (24/129, 133) ve el-tkân'de (2/53) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
2

Tekvîr Sur. 1

3
Tekvîr Sur. 1

4
Tekvîr Sur. 2

s
Tekvîr Sur. 3

6
Tekvîr Sur. 4

7
Tekvîr Sur. 6

8
Tekvîr Sur. 7

9
Tekvîr Sur. 11

“Tekvîr Sur. 1

11
Tekvîr Sur. 1
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Ibn Ebî Hâtim ve Deylemî, Ebû Meryem'den bildirir: "Güne durulduu

zaman"1
âyeti konusunda Hz. Peygamber (uiiaiiehu aleyhi meUem):

"Güne dürülüp

Cehenneme konulur " buyurmutur. "Yldzlar döküldüü zaman"

2

âyeti

konusunda da öyle buyurmutur: "Yldzlar Cehenneme dökülür. Allah’tan

baka kendisine taplan ne varsa da yeri Cehennem olur. sa ve annesi bunun

dndadr, ancak ayet bunlar da kendilerine taplmaya raz olmularsa ikisi de

Cehenneme konulur.
"l

ibn Ebi’d-Dünya tfJEkoâVde, Ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in Azamide

bildirdiine göre bn Abbts: "Güne dürüldüü zaman"4 âyetini açklarken

öyle demitin "Yüce Allah, Güne’i, Ay’ ve yldzlan toplayp denize koyar.

Sonra bat tarafndan gönderdii bir rüzgar bu denize üfürür ve onu ate

topuna dönütürür."
5

Buhârfnin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Mrfahu »M»

YBsdBm): "Kyamet gününde Güne ve Ay dürülüp bir araya getirilirler"

buyurmutur. Bezzâr Müsned’de bunu: "Kyamet gününde Güne ve Ay

dürülüp atete bir araya getirilirler" eklinde zikretmitir.

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Ebu’l-Âliye’den bildirir. Bu sûrede

bulunan alt âyet dünyada iken gerçekleir ve insanlar onlara ahit olurlar.

Alts ise kyamet gününde gerçekleir. Dünyada iken gerçekleip insanlar

n

da ahit olacaklan eyler: "Güne dürüldüü zaman, yldzlar düüp

söndüü zaman, dalar yürütüldüü zaman, gebe develer babo
brakld zaman, yabani hayvanlar bir araya toplatld zaman, denizler

kaynatld zaman" 7
âyetlerinde ifade edilmitir. Âhirette olacaklar ise:

"Canlar bedenlerle birletirildii zaman, diri diri gömülen kz çocuunun,

hangi günahtan ötürü öldürüldüü sorulduu zaman, amel defterleri

1
Tokvîr Sur. 1

2
Tekvîr Sur. 2

* bn Kesir, Tefsfde (8/352) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

* Tekvîr Sur. 1

5 bn Kesîr, Tefsirde (8/352) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh (645).

6
Buhârî (3200) ve bn Kesîr. Tefsirde (8/352) geçtii üzere Bezzâr.

7
Tekvîr Sur. 1-6



Âyet: 1-29 255

açld zaman, gök yerinden söküldüü zaman. Cehennem alevlendirildii

zaman. Cennet yaklatrld zaman" 1
âyetlerinde zikredilen eylerdir.

bn Ebi'd-Dünya el-EhoâVde, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Ubey b. Ka'b'dan

bildirir. Kyamet kopmadan önce alt âyet, alâmet gerçekleir. nsanlar çar

pazarda iken birden Güne’in söner. Onlar bu haldeyken de dalar

yerinden sökülüp yere düer. Yerde hareket eder, sallanr ve birbirine girer.

Bu kargaa ve korku içinde cinler insanlara, insanlar da cinlere snrlar. Evcil

hayvanlar, kular ve vahi hayvanlar birbirlerine girip kanrlar. Bu durum:

"Güne dürüldüü zaman, yldzlar düüp söndüü zaman, dalar

yürütüldüü zaman, gebe develer babo brakld zaman, yabani

hayvanlar bir araya toplatld zaman, denizler kaynatld zaman" 2

âyetleriyle ifade edilmitir. Denizler kaynatld zaman cinler, insanlara:

“Neler olup bittiini biz sizin için öreniriz" derler ve denize doru harekete

geçerler. Denize vardklarnda suyunun ate olup cayr cayr yandn
görürler. nsanlar ve cinler bu haldeyken yeryüzü yedinci kat yerin altndan

yedinci kat göe kadar bir defa sarslp çatlar. Sonrasnda bir rüzgar gelip

hepsini öldürür.

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Sâlih: “c/$T JjJj l" 11

âyetini:

“Güne tersyüz edildii zaman" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: J-lJi fil"
5

âyetini:

“Güne yklp çöktüü zaman" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: "c>3^ J-Jl loj"
6

âyetini:

“Güne'in söndürüldüü zaman" eklinde açklamtr. “öjjSî lc>|3"
7

âyetini: "Yldzlar döküldüü zaman" eklinde açklamtr. fys"
8

âyetini: "Vahi hayvanlar öldürüldüü zaman” eklinde açklamtr. “ 3^J

1 Tekvr Sur. 7-13

'Tekvîr Sur. 1-6

3 bn Ebi'd-Düna (23), bn Cerîr (24/128) ve bn Kesîr, Tefsî'de (8/353) geçtii üzere

bn Ebî Hâtûn.
4
Tekvîr Sur. 1

s
Tekvîr Sur. 1

6
Tekvîr Sur. 1

1

Tekvîr Sur. 2
* Tekvîr Sur. 5
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c»^" 1
âyetini açklarken: “Denizlerin suyu gittii zaman, anlamndadr.

Sücciret ile Fücciret ifadeleri ayn anlamdadr ve suyun gitmesi,

kaybolmasdr" demitir. “c--Jj J.5ÜJI 1SJ5"
2
âyetini de: "Ruhlar ile bedenler

bir araya getirildii zaman" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Güne

dürüldüü zaman " 3
âyetini açklarken: “Güne'in nn gidip ksz

kalmasdr" demitir. "Yldzlar döküldüü zaman”

4

âyetini açklarken:

“Ytldzlann yerinden sökülüp saa sola saçlmasdr1
’ demitir. 'Gebe develer

babo brakld zaman"s
âyetini açklarken: “Gebe develerin sahipleri

tarafndan salnp braklmasdr. nsanlar mallan içinde en çok onlan

sevmesine ramen içinde bulunduklan dehet dolaysyla bu develeri

samazlar, memelerine torbalar balamazlar, öylesine kendi hallerine

brakrlar" demitir. "Yabani hayvanlar bir araya topiatld zaman ”6
âyetini

açklarken: “Kyamet gününde bütün mahlukat Allah'n huzurunda bir araya

getirilip toplanr. Yüce Allah da aralarnda diledii ekilde hüküm verir"

demitir. 'Denizler kaynatld zaman' 7
âyetini açklarken: “Denizlenn

suyunun gitmesi ve geriye tek damla dahi kalmamasdr" demitir. "Nefisler

birletirildii zaman"8
âyetini açklarken: “Her bir insann, taraf olduu

topluluun içine konulmasdr. Bu ekilde Yahudi Yahudilerin, Hrsitiyan da

Hrsitiyanlann yanna konulur" demitir. "Diri diri gömülen kz çocuunun,

hangi günahtan ötürü öldürüldüü sorulduu zaman "9
âyetini açklarken

öyle demitir: “Baz kraatlerde bu âyet “eti cJL ia|S (=Diri

diri gömülen kz çocuu, hangi günahtan dolay gömüldüünü sorduu

zaman)"
10
eklindedir. Bu ekilde gömülen kz çocuklannn elbetteki bir suçu

yoktu. Cahiliye döneminde bazlan kz çocuunu öldürür, buna karlk

1
Tekvîr Sur. 6

1

Tekvîr Sur. 7
* Tekvîr Sur. 1

* Tekvîr Sur. 2
5
Tekvîr Sur. 4

s
Tekvîr Sur. 5

7
Tekvîr Sur. 6

9
Tekvîr Sur. 7

s
Tekvîr Sur. 8, 9

10 bn Mes'ûd, Ali, bn Abbâs, Câbir b. Zeyd, Ebu'd-Duhâ ve Mücâhid de bu ekilde

okumulardr. (Bahru'l-Muhît

,

8/433).
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köpeini beslerdi. Yüce Allah da bu tutumlann bu âyetle knamtr.”

"Defterler açld zaman" 1
âyetini açklarken: “Bu defter senin amel

defterindir ey insanolu! Dünyada iken bütün yaptklann bu defterde kayda

geçer. Ölünce de kapatlr. Kyamet gününde de bir daha açlr ve kii kendi

defterinden yazl olanlan görür” demitir. "Cehennem alevlendirildii

zaman"2
âyetini açklarken: "Cehennem ateinin kztrmasdr” demitir.

"Cennet yaklatrld zaman" 3
âyetini açklarken: "Cennetin müminlere

yaknlatrmasdr” demitir. "Kii neler getirdiini örenmi olacaktr"
4

âyetini açklarken de: "Kii amel olarak neler getirdiini örenecektir”

demitir. Ravi Ömer der ki: "Görülecei söylenen olaanüstü eyler bu

ekilde sralanm ve bu âyetle bitirilmitir.”

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre klime:

“cJL* jliJl fiji”
5
âyetini açklarken: "ar ifadesinden kast, gebe develerdir”

demitir. lojj”
6

âyetini açklarken: "Vahi hayvanlarn

haredilmesi ölmesi demektir” demitir. S}3”
7
âyetini açklarken:

"Ruhlann tekrar bedene dönmesidir1
' demitir. "cifi laji"

8

âyetini

açklarken de öyle demitin "Diri diri gömülen bu kz çocuklan müriklerin

çocuklardr, ibn Abbâs der ki: “Mev'ûde gömülmü, defnedilmi demektir.

Cahiliye döneminde hamile kadn doumu yaklat zaman gidip bir çukur

açar ve bu çukurun banda beklerdi. ayet kz dourursa onu bu çukura

gömerdi. Erkek çocuu dourmas halinde ise onu gömmez yannda tutard.

Bu ekilde gömülen çocuklann Cehennemde olduklann söyleyen yalan

söylüyor demektir. Zira bu çocuklar Cennette olacaklardr.”

Saîd b. Mansûr, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'1-Münziriin

bildirdiine göre Rab? b. Huseym: "Güne dürüldüü zaman"5 âyetini

açklarken: "Güne katlanp atld zaman, anlamndadr” demitir. "Yldzlar

1 Tekvr Sur. 10
1
Tekvîr Sur. 12

1

Tekvîr Sur. 13
4
Tekvîr Sur. 14

s
Tekvîr Sur. 4

* Tekvîr Sur. 5
1
Tekvîr Sur. 7

* Tekvîr Sur. 8
9
Tekvîr Sur. 1
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döküldüü zaman"1
âyetini açklarken: “Yldzlarn yerinden sökülüp saa

sola saçlmasdr" demitir. "Dalar yürütüldüü zaman "2
âyetini açklarken:

“Dalar harekete geçip yürüdüü zaman, anlamndadr" demitir. "Gebe

develer babo brakld zaman"3
âyetini açklarken: “Sahipleri bu develeri

samazlar, memelerine torbalar balamazlar, öylesine kendi hallerine

brakrlar" demitir. "Yabani hayvanlar bir araya toplatld zaman"
4
âyetini

açklarken: “Vahi hayvanlar hakknda Yüce Allah’n ölüm emri gelmesidir”

demitir. "Denizler kaynatld zaman'5
âyetini açklarken: “Denizlerin

kaynamasndan kast tamasdr” demitir. "Nefisler birletirildii zaman "6

âyetini açklarken: “Her bir insan onun gibi amellerde bulunan baka biriyle

bir araya getirilir" demitir. "Diri diri gömülen kz çocuunun, hangi

günahtan ötürü öldürüldüü sorulduu zaman'

7

âyetini açklarken:

"nsanlar içinde kz çocuklann diri diri topraa gömenler en fazla Araplardan

çkmtr" demitir. "Cehennem alevlendirildii zaman'9 âyetini açklarken:

"Cehennem ateinin kztrmasdr" demitir. "Cennet yaklatnld

zaman"9
âyetini açklarken de öyle demitir: “Cennetin müminlere

yaknlatrmasdr. Görülecei söylenen eyler buraya kadar bu ekilde

sralandktan sonra sonrasnda insanlardan bir ksmnn Cennete bir ksmnn

da Cehenneme gidecei ifade edilmitir.”
10

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn

Merdûye’nin klime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Yabani

hayvanlar bir araya toplatld zaman' 11
âyetini açklarken öyle demitir:

“Yabani hayvanlarn haredilmesi (bir araya toplanmas) onlann ölmesi

demektir. Cinler ile insanlar dnda kalan her eyin haredilmesi ölmes;

1
Tekvîr Sur. 2

I

Tekvîr Sur. 3
3

Tekvîr Sur. 4
4
Tekvîr Sur. 5

5
Tekvîr Sur. 6

6
Tekvîr Sur. 7

7
Tekvîr Sur. 8, 9

8
Tekvîr Sur. 12

9
Tekvîr Sur. 13

10 bn Ebîeybe (4/21, 22).

II
Tekvîr Sur. 5
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demektir. Cinler ile insanlarn haredilmesi ise kyamet gününde diriltilip

huzurda toplanmalandr.”
1

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hatîb'in eî-Müttefik ve'l-Müfterik’de

bildirdiine göre ibn Abbâs: "Yabani hayvanlar bir araya toplatld

zaman"2
âyetini açklarken: "Kyamet gününde her ey haredilecektir. Hatta

sinekler bile haredilir” demitir .

3

Taberânfnin bildirdiine göre Nâfi' b. e!-Ezrak, bn Abbâs'a: " jlsJ fyj

c^âJ.”

4

âyetini sorunca, bn Abhâs: “Denizin suyunun yeryüzünün dier

sularyla karmasdr” dedi. Nâfi
1

: "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. Züheyr b. Ebî

Selmâ'nn:

"Çekitiiniz, asaleti eskilere dayanan kir kabiledir

Denizleri baka denizlere karm bir ailedir" dediini iitmez misin?”
s

bn Ebî Hâtim'în bildirdiine göre Süddî: "öykl jiaJ âyetini

açklarken: "Denizler yanlp yürütüldüü zaman, anlamndadr” demitir .

7

Beyhakî'nin el-Ba's’da krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

'Denizler kaynatld zaman"8
âyetini açklarken: "Öyle bir kaynatlr ki

sonunda atee dönüür” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir*in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ile

Dahhâk: laj$”
9

âyetini açklarken: "Denizlerin suyu çekilip

kaybolduu zaman, anlamndadr” demitir.

1 Hâkim (2/515, “sahih”).
1
Tekvîr Sur. 5

3 bn Kesir, Tefsir
1de (8/354) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hatîb (768).

4
Tekvîr Sur. 6

s
Taberânî 10/309 (10597).

‘ Tekvîr Sur. 6
7
Fethu'l-Bârî'de (8/693) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

* Tekvîr Sur. 6
9
Tekvîr Sur. 6
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre imr b. Atiyye:

"Denizler kaynatld zaman"' 1

âyetini açklarken: “Frnn yanmas gibi

denizlerin de suyu öyle yanar" demitir.

Abdunrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bn
Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn EbîHâtim, Hâkim, bn Merdûye, Ebu Nuaym Hilye’de.

ve Beyhakî el-Ba's'da Nu’mân b. Beîriden bildirin Ömer b. el-Hattâb’a,

"Nefisler birletirildii zaman"2 âyeti sorulunca öyle dedi: “yi kiiler iyi

kiilerle Cennette bir araya getirilirken, kötü kiiler kötü kiilerle

Cehennemde bir araya getirilirler. Nefislerin birletirilmesinden kasr

budur.’’3

ibn Merdûye’nin Nu’mân b. Beîriden bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb

"Nefisler birletirildii zaman"4 âyetini açklarken: “Kyamet gününde

Cennetlik olan kiiye benzeri olan birisi yolda klnrken, Cehennemlik olar

kiiye de benzeri olan biri yolda klnr’’ dedi ve: "Zalimleri, onlann ayn

yoldaki arkadalarn vetapm olduklarn toplayn"5
âyetini okudu .

6

bn Merdûye, Nu’mân b. Beîriden bildirir. Resûlullah (nfeyu afe^ «»fen):

"Nefisler birletirildii zaman"7
âyetini okudu ve:

"
Bunlar (iyi veya kötü)

ayn ameli yapan iki kiinin birlikte Cennete veya Cehenneme girmesidir"

buyurdu. Ardndan: "Zalimleri, onlarn ayn yoldaki arkadalarn ve tapm
olduklarn toplayn"8

âyetini okudu .

9

1

Tekvîr Sur. 6
2
Tekvîr Sur. 7

3

Abdurrezzâk (2/350), bn Eb eybe (13/279), Tatîku't-Ta'lîk'de (4/362) geçtii üzere

Abd b. Humeyd, bn Cerîr (24/142), bn Kesîr, Tefsir'de (8/355) geçtii üzere bn Ebî

Hatim, Hâkim (2/515, 516), Talîku't-Ta'lîk'de (4/361) geçtii üzere bn Merdûye ve

Fethu'l-BârTde (6/694) geçtii üzere Ebû Nuaym.
4
Tekvîr Sur. 7

5
Saffât Sur. 22

‘ Talîku ’t-Ta’lîk’de (4/361, 362) geçtii üzere bn Merdûye
7

Tekvîr Sur. 7
* Saffât Sur. 22
5
Fethu'l-BârTde (6/694) geçtii üzere bn Merdûye.
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bn Menî'nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Nefisler birletirildii

zaman" 1
âyetini açklarken: “Birletirilmesi her bir topluluun benzeri bir

toplulukla eletirilmesidir" demitir.

2

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir “ki sayha arasnda Ar'n altndan bir

vadi aktlr. ki sayha arasnda da krk yllk bir zaman vardr. Bu vadiden akan

suyla nsan, ku, hayvan gibi çürüyüp parçalanm ne kadar mahluk varsa

bitki gibi yeniden vücuda gelir. Daha önce onlan tanyan birisi bu ekilde

bittikleri yerden geçip de onlan görse tanyp bilir. Daha sonra salnan ruhlar

gelip bedenlerle birleirler. te Yüce Allah'n; "Nefisler birletirildii

zaman"3
âyetinde bahsettii budur."

4

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Nefisler

birletirildii zaman"5
âyetini açklarken: “Birletirilmesi ruhun bedene

girmesidir" demitir.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre a'bî: "Nefisler birletirildii zaman"
6

âyetini açklarken: “Ruhlann bedenlerle birletirilmesi yani ruhlann bedene

döndürülmesidir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Kelbî: "Nefisler

birletirildii zaman"7
âyetini açklarken: “Müminlerin hurilerle, kafirlerin ise

eytanlarla eletirilmesidir" demitir.

Fenrâ’mn bildirdiine göre krime: "Nefisler birletirildii zaman"8
âyetini

açklarken öyle demitir: “Cennetteki kii dünyada iken iyi amellerde

bulunmasna yardmc olan kiiyle eletirilir. Cehennemdeki kii de dünyada

iken kötü amellerde bulunmasna yardmc olan kiiyle eletirilir."
9

1
Tekvîr Sur. 7

2

el-Metâlibu'l-Âliye' de (4176) geçtii üzere bn Meni'.
3

Tekvîr Sur. 7
4 bn Kesîr, Te/sr'de (8/355) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
5
Tekvîr Sur. 7

6
Tekvîr Sur. 7

7
Tekvîr Sur. 7

8
Tekvîr Sur. 7

9
Ferrâ, Meâni'l-Kur'ân (3/239, 240).



262 9 Tekvîr Sûresi &

Ahmed, Nesâî, bnu'l-Münzir, TaberânT ve bn Merdûye’nin Seleme b.

Yezîd el-Cu'fî'den bildirdiine göre Resûlullah (ulbflahj 8Mî «mM öyle

buyurmutun "(Cahiliye döneminde) kz çocuunu diri diri gömen de gömülen

kz çocuu da atetedir. Ancak gömen ayet sonradan Müslüman olmusa Yüce

Allah onu balar."1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Ebu'd-Duhâ Müslim b. Subayh, bu âyeti "cJL lin”

eklinde okumu ve: “Diri diri gömülen kz çocuu kendisini öldürenden

kannn hesabn sorduu zaman” eklinde açklamtr.

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, ibn Mâce, Taberânî ve bn
Merdûye, Cüdâme binti Vehb’den bildirir: Resûlullah’a (uiMshu azil

konusu sorulunca öyle buyurdu: "Azil diri diri gömmenin (ve’d) gizli bir

türüdür. "Diri diri gömülen kz çocuunun, hangi günahtan ötürü

öldürüldüü sorulduu zaman"2
âyetinde zikredilen diri diri gömme de

budur."
3

Taberânî, Ferezdak’n dedesi olan Sa'sa’a b. Nâciye’den bildirir “Yâ

Resûlallah! Cahiliye döneminde baz amellerde bulundum. Bunlar için bana

herhangi bir ecir var m?” dediimde, Allah Resûlü (dUUn ateytu «seiM: "Neler

yaptn?" diye sordu Ben: “Diri diri topraa gömülmek üzere olan üç yüz

altm tane kzn hayatn kurtardm. Zira her birini onuncu aynda olan iki

gebe deve ile bir erkek deve karlnda (ailelerinden) satn alyordum.

Bundan dolay bana herhangi bir ecir var m?” dediimde, Allah Resûlü (ofeMu

sieri* mailem): "Bunlar için sana ecir vardr ki zaten bu yaptklarndan dolay Yüce

Allah lütfedip seni Müslüman kld

"

buyurdu.
4

Bezzâr, Hâkim el-Kunâ’da ve Beyhakî’nin Süncn'de bildirdiine göre Ömer

b. el-Hattâb: "Diri diri gömülen kz çocuunun, hangi günahtan ötürü

1 Ahmed 25/268 (15923). Nesâî, S. el-Kübrâ (11649) ve Taberânî (6319, 6320).
1

Tekvîr Sur. 8,

9

1 Ahmed 44/585, 586 (27036, 27037), Müslim (1442), Ebû Dâvud (3882), Tirmizî (2077).

Nesâî (3326), bn Mâce (2011) ve Taberânî 24/209 (535, 536).
4

Taberânî (7412). Heysemî, Mecmuu'z-Zcvâid'de (1/95) der ki: "snadnda Tufeyl b.

Amr et-Teymî vardr. Buhârî onun için: "Hadisleri shhatli deildir" derken, Ukayli de:

"Hadislerine mütabaat edilmez" demitir."
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öldürüldüü sorulduu zaman " 1
âyetini açklarken öyle demitir: Kays b.

Âsim et-Temîmî, Resûlullah'a (saiiaiishu aleyhi veseiiem) geldi ve: "Cahiliye'de sekiz tane

kzm diri diri topraa gömmütüm" dedi. Allah Resulü (uiMahu aiey+i vateiim): "Her

biri için bir köle azat et" buyurunca, Kays: "Ama benim develerim var" dedi.

Bunun üzerine Allah Resulü (salBahu aleyhi «selemi: "O zaman her biri için bir deve

kurban et" buyurdu .

2

bnu'l-Münztriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Defterler açld zaman" 3

âyetini açklarken: "Kii öldüü zaman amel defteri kapatlr. Kyamet

gününde de tekrar açlr ve içindekilerden hesaba çekiliri" demitir.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "cJUjl &*j fyj
"4

âyetini:

"Cennet yaklatnld zaman" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Zeyd b.

Eslem'den, o da babasndan bildirir: Tekvîr Sûresi nazil olduunda Hz.Ömer

onu okurken "Kii neler getirdiini örenmi olacaktr
"5

âyetine ulanca:

"Buraya kadar saylanlar ite bu söz içindir" dedi.

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve

Hâkim’in bildirdiine göre Hz.Ali: "Andolsun o sinenlere
”6

âyetini açklarken:

"Bunlar yldzlardr. Gece ortaya çkar, gündüz vakti sinip görünmezler”

demitir.

7

ibn Ebî Hâtim’in Asba b. Nübâte vastasyla bildirdiine göre Hz.Ali:

"Andolsun o sinenlere
”8

âyetini açklarken öyle demitir: "Bunlar Zuhal

(Satürn), Utarid (Merkür), Müteri (Jüpiter), Behrâm (Mars) ve Zühre

1

Tekvîr Sur. 8,

9

2

Bezzâr (238) ve Beyhakî (8/116). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'dc (8/134) der ki:

"Bezzârin ravileri Hüseyn b. Mehdî el-Eylî dnda Sahih’in ravileridir. Hüseyn de

güvenilir birisidir."

3

Tekvîr Sur. 10
4
Tekvîr Sur. 13

5

Tekvîr Sur. 14
6
Tekvîr Sur. 15

7

Fethu’l-Bârî
1de (8/694) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn Cerîr (24/152) ve Hâkim

(24/516, "sahih").
8
Tekvîr Sur. 15
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(Venüs) olmak üzere be yldzdr. Zira bu yldzlardan baka da samanyolunu

batan baa kateden yldz yoktur."

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Azame’de krime vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: "Hunnes

,

atn turlayp geri yerine dönmesi gibi galaksiyi

batan baa kateden yldzlardr” demitir.
1

bn Merdûye ve Hatîb en-Nîcûm’de Kelbî vastasyla Ebû Sâlih’ten

bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun o sinenlere, akp kaybolanlara
'' 2

âyetlerini açklarken öyle demitir: "Bunlar Zuhal (Satürn), Behrâm (Mars),

Utarid (Merkür), Müteri (Jüpiter), Zühre (Venüs), Güne ve Ay olmak üzere

olmak üzere yedi yldzdr. Sinmeleri de gündüz vakti görünmemeleridir."
3

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Sa’d, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr,

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Hâkim'in bildirdiine göre bn
Mes'ûd: "Andolsun o sinenlere, akp kaybolanlara

" 4
âyetlerini açklarken:

"Bunlardan kast, yabani srlardr” demitir.

5

bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Akp kaybolanlara"
5
âyetini açklarken: "Bundan kast, gölgelere snan

srlardr" demitir.

bnu'l-Münzir’in Husayf vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Akp

kaybolanlara
"

7

âyetini açklarken: "Bunlar aaç gövdelerine snp saklanan

yabani hayvanlardr" demitir.

bn Cerîriin Avf vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs: ifadesini:

"Ceylan" eklinde açklamtr.

9

1 Ebu’-eyh (686).
2

Tekvîr Sur. 15, 16
3

Fethu’l-Bârî’de (8/694) geçtii üzere bn Merdûye ve Hatîb (sh. 140).
4
Tekvîr Sur. 15, 16

s Abdurrezzâk (2/351, 352), bn Sa'd (6/106), bn Cerîr (24/154, 155), Taberânî (9063)

ve Hâkim (2/516).
6
Tekvîr Sur. 16

7
Tekvîr Sur. 16

‘ Tekvîr Sur. 15
4 bn Cerîr (24/157).
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bn Râhûyeh, Abd b. Humeyd ve Beyhakî’nin uabu J

l-îman’da bildirdiine

göre Ali: "Akp kaybolanlara"
1
âyetini açklarken: "Bunlar gezegenlerdir"'

demitir .

2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Andolsun o sinenlere, akp

kaybolanlara"
3

âyetlerini açklarken: "Bunlar gece görünüp gündüz vakti

kaybolan yldzlardr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun o sinenlere, akp

kaybolanlara"
4

âyetlerini açklarken: "Bu konuda herhangi bir ey duymu
deilim" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun o sinenlere, akp

kaybolanlara"
5
âyetlerini açklarken: "Bunlar gündüz vakti sinip görünmeyen

yldzlardr"’ demitir.

Abd b. Humeyd, Muîre’den bildirir ibrâhim, Mücâhid’e: "Andolsun o

sinenlere, akp kaybolanlara"
6

âyetlerinin anlamn sorunca, Mücâhid:

"Bilmiyorum" dedi, ibrâhim: "Neden bilmiyorsun?" diye sorunca, Mücâhid:

"Hz.Ali’nin bunlardan kastn yldzlar olduunu dediini söylüyorsunuz"

karln verdi. brâhim: "Bunu iddia edenler yalan söylüyor" deyince,

Mücâhid: “Bundan kast, yabani srlardr. Akp kaybolmalar da inlerine

çekilmeleridir” dedi. Bunun üzerine brâhim: "Bunlardan kast dediin

gibidir” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Bekr b. Abdillah el-Müzenî: "Andolsun

o sinenlere, akp kaybolanlara"
7

âyetlerini açklarken: "Bunlar dou
taraflannda görünen parlak yldzlardr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Meysere: "Akp kaybolanlara"
1

âyetini açklarken: "Bunlar yabani srlardr" demitir.

1

Tekvîr Sur. 16
1

el-Metâlibu 'l-Âliye'de (4175) geçtii üzere bn Râhûyeh ve Beyhakî (3991).
3
Tekvîr Sur. 15, 16

* Tekvîr Sur. 15, 16
5

Tekvîr Sur. 15, 16
6
Tekvîr Sur. 15, 16

7

Tekvîr Sur. 15, 16
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: 'Akp kaybolanlara'
2
âyetini

açklarken: "Bunlar yuvalarna snp saklanan ceylanlardr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Câbir b. Zeyd: "Akp kaybolanlara
n)

âyetini açklarken: "Bunlarsr ile ceylanlardr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ibn Abbâs: 'Andolsun o sinenlere,

akp kaybolanlara
"4

âyetlerini açklarken öyle demitir: "Sinenlerden kast

srlardr. Akp kaybolanlardan kast da ceylanlardr. Ceylann gölgede iken

boynunu saa sola çevirip çevreyi nasl kontrol ettiini görmez misin?"

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Andolsun o

sinenlere, akp kaybolanlara
"5

âyetlerini açklarken: "Bunlardan kast

srlardr" demitir.

Ebû Ahmed el-Hâkim el-Künâ'da Ebu'I-Adebbes'ten bildirin Ömer b. el-

Hattâb'n yanndayken adamn biri geldi ve: "Ey müminlerin emiri! "Akp

kaybolanlara andolsun"6 âyetinde bahsedilen bu akp kaybolanlar nedir?"

diye sordu. Ömer elindeki sopayla adamn sangn bandan syrd. Sonra

adama: "Sen Harûrîlerden (Haricilerden) biri misin? Ömer'in can elinde olana

yemin olsun ki ayet bann tral olduunu görseydim kafa derini

yüzerdim" dedi.

ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

!J Jii
”7

âyetini: "Bitmekte olan geceye" eklinde açklamtr. "
^LJi

»

lal

"8
âyetini açklarken de: "afan söküp günün yava yava

aydnlanmasdr" demitir.

9

Tekvîr Sur. 16

Tekvîr Sur. 16

Tekvîr Sur. 16

Tekvîr Sur. 15, 16

Tekvîr Sur. 15, 16
6
Tekvîr Sur. 16

7
Tekvîr Sur. 17

8
Tekvîr Sur. 18

9 bn Cerîr (24/159) ve el-tkân'de (2/53) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: “ jJbli

jyüi” 1
âyetini: “Bitmekte olan geceye” eklinde açklamtr. “ pLJii

jJls
” 2

âyetini de: “Aarmakta olan güne” eklinde açklamtr.

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: “j-iü l$ jdllj”* âyetini:

“Karard zaman geceye” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: i jÜJti
”5

âyetini

açklarken: “Kararmaya balayan geceye, anlamndadr. Bitmekte olan

geceye, anlamna geldiini de söyleyenler vardr" demitir.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn Abbâs: “j-iuü iaj jJjii
” 6

âyetini:

“Kararmaya balayan geceye” eklinde açklamtr.

7

Taberânî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “
\l[ jlilli

J*Ü”8
âyetini sorunca, bn Abbâs: “Gece karanlnn yaklamasdr” dedi.

Nâfi’: “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u
karl verdi: “Evet, bilirler. mriu'l-Kays'n:

“Yaklat ki a2 daha yakfasayd

Onun tndan bfc de faydalantrdk
"
dediini iitmez misin?”

9

Tahâvî, Taberânî M. el-Evsat’ta, Hâkim ve Beyhakrnin Süten’de

bildirdiine göre Hz. Ali afak söktüü zaman darya çkt ve: “Vitir zaman

bu zamandr” dedi. Ardndan: “Andolsun yöneldii zaman geceye ve

aarmaya balayan sabaha"
10

âyetlerini okudu .

11

1
Tekvîr Sur. 17

2
Tekvîr Sur. 18

* Abdurrezzâk (2/352).
4
Tekvîr Sur. 17

s
Tekvîr Sur. 17

6
Tekvîr Sur. 17

7
Abdurrezzâk (2/352).

8
Tekvîr Sur. 17

9
Taberânî (10597).

10
Tekvîr Sur. 17, 18

11
Tahâvî (1/340), Taberânî (1451), Hâkim (2/516, "sahih") ve Beyhakî (2/479).
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bnuM-Münzir'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Dorusu o deerli bir

elçinin sözüdür" 1
âyetini açklarken: “Bu elçi Cebrâil’dir" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Dorusu o, deerli bir elçinin sözüdür
"2

âyetini açklarken: “Bu elçi

Cebrail'dir” demitir. "Andolsun ki onu apaçk ufukta gördü"3
âyetini

açklarken de: “Buradaki ufuk'un gündüzün geldii yer olduu bi2e

söylenirdi” demitir. Baka bir lafzda: “Ufuk, Güne'in doduu yerdir”

eklinde geçer.
4

bn Asâkir, Muâviye b. Kurra’dan bildirir: Resûlullah (nkllahu aleyhi mailen),

Cebrail'e: “Yüce Allah: “O elçi güçlü, Ar’n sahibi katnda çok itibarldr.

Kendisine itaat edilen, güvenilendir
"

5

buyurarak seni ne de güzel övmü.

Peki, bu gücün ile güvenilirliin nedir?" diye sorunca, Cebrâil u karl
verdi: “Lût'un bölgesine gönderilmitim. Bu bölge dört ayr ehirden

olumaktayd ve bu ehirlerin her birinde çoluk çocuk hariç dört yüz bin tane

savaç vard. Bu dört ehri üzerinde bulunanlarla birlikte alp yükseldim ki

gökte olanlar tavuklarn sesi ile kopeklerin havlamalarn iittiler. Sonra oradan

onlar ters çevirip aaya attm. Gücüm budur. Güvenilirliime gelince bam

bir emir verildii zaman asla onu brakp baka bireyi yapmammdr. "B

Ibnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildirin Isrâ (Miraç) gecesinde H 2 .

Peygamber (niaAehu aleyhi vadem], Cebrâil'e: “Bana Cehennemi göster

"

dedi.

Cehennemin üzeri açlnca da Hz. Peygamber (sddahu aleyhi mailem) ona bakp nasl

bir ey olduunu gördü. "Kendisine itaat edilen, güvenilendir
"7

âyetinde

ifade edilen budur. Güvenilirlii de vahiy konusundadr. "Arkadanz

mecnun deildir
"8

âyetinde söz konusu kii de Muhammed'dir (adaHahu aleyh

1

Tekvîr Sur. 19
1
Tekvîr Sur. 19

i

Tekvîr Sur. 23
*
Abdurrezzâk (2/352).

5
Tekvîr Sur. 20, 21

6 bn Asâkir (50/325).
7

Tekvîr Sur. 20, 21

* Tekvîr Sur. 22



Âyet: 1-29 269

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in Azame'öe bildirdiine göre Ebû Sâlih:

"Dorusu o deerli bir elçinin sözüdür"
1

âyetini açklarken: "Bu elçi

Cebrail'dir" demitir. "Kendisine itaat edilen, güvenilendir"
2

âyetini

açklarken: “Cebrâil izinsiz bir ekilde (Allah ile arasnda olan) yetmi perde

ötesine geçebilir" demitir. "Arkadanz mecnun deildir"
3

âyetini

açklarken de: "Burada söz konusu olan kii Muhammed'dir (»lllhu alyhi vanM"

demitir.

4

bn Merdûye ve Ebû Nuaym'n DelâiVde bildirdiine göre Ibn Mes’ud:

"Andolsun ki onu apaçk ufukta gördü"5
âyetini açklarken: "Hz. Peygamber

(taflaDahu aleyhi rarefem), Cebrâîl'i ufkun tümünü kapatan yeil bir yayg üzerinde

gördü” demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre ibn Mes’ûd: "Andolsun ki onu apaçk ufukta gördü"
6

âyetini açklarken: "Hz. Peygamber (ssliaiiehu aleyhi veellam), Cebrail'i ufukta gördü.

Alt yüz kanadyla tüm ufku kaplamt” demitir.

7

Taberânî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun ki

onu apaçk ufukta gördü"
8

âyetini açklarken öyle demitin "Burada

görülen kii Cebrâil’dir. Hz. Peygamber («laiiahu aleyhi nuiM onu kendi suretinde

Sidretu'l-Müntehâ’da gördü.”
9

Abd b. Humeyd ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre klime: "Andolsun ki

onu apaçk ufukta gördü"
10

âyetini açklarken öyle demitin "Resûlullah

(uiiafahu afffyti «itileni], Cebrâîl'i ufukta gördü. Ufuk’tan kast da sabahtr.”

1

Tekvîr Sur. 19
1
Tekvîr Sur. 20, 21

3
Tekvîr Sur. 22

4
Ebu -eyh (500).

s
Tekvîr Sur. 23

6
Tekvîr Sur. 23

7
Abdurrezzâk (2/352, "Be yüz kanat" lafzyla).

8
Tekvîr Sur. 23

9
Taberânî (12565).

10
Tekvîr Sur. 23
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bn Merdüye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun ki onu apaçk

ufukta gördü"

1

âyetini açklarken: "Buradaki ufuk'tan kast, yedinci kat

semadr" demitir.

Dârakutnî el-Efrâd’dla, Hâkim, bn Merduye ve Hatîb Tûrih’de Hz. Âie’den

bildirir: Hz. Peygamber (uNsilehu aleyhi malim), "O, gayb hakknda cimri deildir"
1

âyetini, Ji. Ui (=0, gayb hakknda itham edilecek biri deildir
)"

eklinde, "ü” harfiyle okumutur.

3

Abdurrezzâk ve bn Merduye, bnu'z-Zübeyriden bildirir. "Hz. Peygamber

(sallaiahu aleyhi veseiiem) bu âyeti, .4« Js. lij (=0, gayb hakknda itham

edilecek biri deildir)" eklinde okurdu." bn Merdüye'nin lafznda ise:

lafzyla okurdu" eklindedir.
5

Abd b. Humeyd, Hiâm b. Urve’den bildirir: Babam bu âyeti, " Js. Uj

vj-iîl (=0, gayb hakknda itham edilecek biri deildir)" eklinde okurdu

Neden böyle okuduu kendisine sorulunca da u karl verdi: "Hz. Âie.

«Katipler Mushaflan yazarken hata yapabiliyorlar» demitir."

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Merdüye'nin

bildirdiine göre Abdullah b. Zübeyr bu âyeti lafzyla okurdu.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, ibn Cerir, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve

bn Merdüye'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti "juiu"
6
lafzyla okur ve:

"O, gayb hakknda cimri deildir" eklinde açklard.

Abd b. Humeyd, Atâ’dan bildirin "Öncekiler bu âyetin Osman'n mushaf

ile dier mushaflarda iâj”
7
lafzyla geçtiini söylerlerdi.”

1
Tekvîr Sur. 23

2
Tekvîr Sur. 24

3 Hâkim (2/252), Hatb (4/351, 9/444). bn Kesir, Ebû Amr, Kisâî ve Yâkub'dan Rüveys

de bu ekilde okumulardr. Nâfi', bn Âmir, Âsim, Hamza, Ebû Câfer, Halef ve

Yâkub'dan Ravh ise lafzyla okumulardr. (en-Ntr, 2/298).

* Tekvîr Sur. 24
5
Abdurrezzâk (2/353).

s
Tekvîr Sur. 24

7
Tekvîr Sur. 24
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Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir, Mücâhid ile Hârun’dan bildirir: "Ubey b.

Ka’b'n kraatinde bu âyet lafzyladr."
• " —

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "O, gayb

hakknda cimri deildir"
2
âyetini açklarken: “Gayb konusunda bildiklerini

sizden saklayacak deildir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "O, gayb hakknda cimri

deildir"
3
âyetini açklarken: "Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyhi millim), Yüce Allah'n

indirdikleri konusunda sîzlerden bir ey gizleyecek deildir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "O, gayb hakknda cimri

deildir"
4

âyetini açklarken öyle demitir: "Bu Kur'ân insanlar için gayb

mesabesindeydi. Yüce Allah onu Muhammed’e (saiiaiiahu aleyhi «selem) verince

Muhammed (uUalanu aleyhi «allem) ondan bir ey gizlememi açklayp öretmi ve

insanlar ona davet etmitir."

bnuM-MünztVin bildirdiine göre Zührî: "O, gayb hakknda cimri

deildir5
âyetini açklarken: "Kendisine nazil olan vahiylerden bir ey

gizlemez" demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Merduye'nin

bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti, ^lîj y* lafzyla okumu

ve: "O, Kur'ân konusunda itham edilecek biri deildir" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti, " U3

jJâ _4*jl Ji." lafzyla okur ve: "O, gayb hakknda itham edilecek biri deildir"

eklinde açklard .

6

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti, “jok v-Jiül J£. UJ"

lafzyla okumu ve açklarken: "O, getirdii risalet konusunda itham edilecek

Tekvîr Sur. 24

Tekvîr Sur. 24

Tekvîr Sur. 24

Tekvîr Sur. 24

Tekvîr Sur. 24

bn Cerîr (24/169).
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biri deildir. Kendisine gönderilen eyler konusunda da üphe edilecek biri

deildir" demitir.

1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, brâhim en-Nehâfden

bildirir: "Zattn, itham edilen, Danîn ise cimri kii anlamndadr."

Abd b. Humeyd, Zir'den bildirir: Bu âyette geçen gayb ifadesinden kast

Kuriân'dr. Bizim kraatimizde bu âyet lafzyladr ve “O, gayb hakknda

itham edilecek biri deildir" anlamndadr. Sizin kraatinizde ise “cc-V
2

eklindedir ve: "O, gayb hakknda cimri biri deildir" anlamndadr.

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Nereye

gidiyorsunuz?"
3

âyetini açklarken: “Benim kitabm ve bana itaati brakp

nereye gidiyorsunuz, anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Sizden

doru yolda gitmek isteyenler için de (bir öüttür)"
4

âyetini açklarken:

“Hakka tâbi olmak isteyenler için bir öüttür" demitir.

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir. "Sizden doru

yolda gitmek isteyenler için de (bir öüttür)"
5

âyeti nazil olduu zaman

mürikler: “O zaman i bize kalmtr. stersek doru yolda gider istemezsek

de gitmeyiz" dediler. Bunun üzerine Cebrâil indi ve: "Ey Muhammedi Yalar

söylüyorlar! Zira: "Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz

dileyemezsiniz
"6

dedi. Cebrâil'in bu haberi üzerine de Resûlullah (uUaMu bMi

reseliem) rahatlad.

ibn Sa’d ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifafta Vehb b. Münebbih'ten bildirir

“Hepsi de gökten nazil olan doksan iki kitap okudum. Hepsinde de kiinin her

hangi bir konuda dilemeden
(
meîe) kendine bir pay çkarmasnn küfür

olduunu gördüm."7

‘tbnCerir (24/169,170).
1
Tekvîr Sur. 24

1
Tekvîr Sur. 26

‘Tekvîr Sur. 28
s
Tekvîr Sur. 28

5
Tekvîr Sur. 29

7
îbnSa'd (5/543) ve Beyhakî (375, "Yetmi kitap" lafzyla).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Süleyman b. Musa'dan bildirir.

"Sizden doru yolda gitmek isteyenler için de (bir öüttür)" 1
âyeti nazil

olduu zaman Ebû Cehil: “O zaman i bize kalmtr. stersek doru yolda

gider istemezsek de gitmeyiz” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Alemlerin

Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz"
2
âyetini indirdi .

3

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, Kâsm b. Muhaymire’den bildirir: "Sizden

doru yolda gitmek isteyenler için de (bir öüttür)"
4

âyeti nazil olduu

zaman Ebû Cehil: "O zaman i bizim dilememize kalmtr” dedi. Bunun

üzerine: "Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz"

5

âyeti

nazil oldu .

8

1 Tekvr Sur. 28
2

Tekvîr Sur. 29
3 bn Cerîr (24/172).
4
Tekvîr Sur. 28

s
Tekvîr Sur. 29

‘ Abdurrezzâk (2/353).



NFTÂR SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu'd Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre îbn

Abbâs: "nfitâr Sûresi, Mekke'de nazil oldu" demitir.

1

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

Nesâî, Câbir'den bildirir: Mûaz bir cemaate namaz kldrd. Ancak namaz

uzun tutunca Hz. Peygamber (siRbIIbIn aleyhi «nenem) ona: "Ey Muâz! (Uzatarak) fitne

çkarmak m istiyorsun? Neden A'lâ veya Duhâ veya nfitâr sûrelerinden birini

okumuyorsun ?" buyurdu .

2

bjj * djjjJ jUJl bp * v>\j * UJÜ1 \[

c.i.li U c.Ip * cjjÜÎ

"Gök yanld zaman, yldzlar saçld zaman, denizler

kaynat zaman, kabirlerin içi da çkt zaman herkes

önden gönderdiklerini ve geride braktklarn
örenecektir." (infitâr Sur. 1-5)

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Süddî: "ö}LaI ililJ! l’o}"
3

âyetini: “Gök

yarlp yrtld zaman” eklinde açklamtr.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin el-Ba's’da klime

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Denizler kaynat zaman "4
âyetini

açklarken: "Denizlerin sulannn birbirine kanmasdr" demitir. "Kabirlerin

içi da çkt zaman"5
âyetini açklarken de: "Kabirlerin deilip içindekilerin

danya çkanlmasdr" demitir.

6

bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).

Nesâî (996). Sahih hadistir (Bakn: Elbâu, Sahîh Sünen en-Nesâî, 953).

nfitâr Sur. 1

nfitâr Sur. 3

nfitâr Sur. 4

bn Cerir (24/174, 175).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rabî* b. Huseym, nfitâr Sûresi’nin 3.

âyetini: jiiJl fyj” lafzyla okumu ve: “Denizlertat zaman” eklinde

açklamtr.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

“Denizler kaynat zaman' 1
âyetini açklarken: “Denizler önce birbirine

kanr sonra suyu çekilip gider
1

' demitir.
2

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: “Kabirlerin içi da çkt
zaman"3

âyetini açklarken: “Kabirlerin deilip içindeki ölülerin danya
çkarlmasdr” demitir.

bnu’l-Mubârek Zühd’de, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Mes'ûd: “Herkes önden gönderdiklerini ve geride braktklarn

örenecektir"
4

âyetini açklarken öyle demitin “Önden gönderdikleri

yapt iyi ilerdir. Geride braktklar da kendisiyle amel edilen iyi bir

sünnettir. Böylesi bir sünnetle amel edenlerin sevab gibi kendisine de sevap

yazlr. Onlarn sevaplannda da bir eksilme olmaz. Veya kendisiyle amel

edilen kötü bir sünnettir. Böylesi bir sünnetle amel edenlerin günah kadar

kendisine de günah yazlr. Onlann günahlannda da bir eksilme olmaz.”
5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Herkes önden

gönderdiklerini ve geride braktklarn örenecektir"
6

âyetini açklarken

öyle demitir: “Önden gönderdikleri iyi veya kötü yapt amellerdir. Geride

braktklan ise kendisiyle amel edilen bir sünnettir.”

Hâkim'in Huzeyfe'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (seiiaiiahu aleyhi veaetM

öyle buyurmutur: "Kim hayrl bir sünnet (gelenek) ortaya koyar da bakalar

da o sünnete uyarsa hem kendi sevab, hem de o sünnete uyanlarn sevab kadar

kendisine yazlr. Onlann sevaplannda da herhangi bir eksilme olmaz. Kim de

kötü bir sünnet ortaya koyar da bakalan da o sünnete uyarsa hem kendi günah

hem de o sünnete uyanlann günah kadan kendisine yazlr. Onlann

1

infitâr Sur. 3
2
Abdurrczzâk (2/354).

3
infitâr Sur. 4

*
nfitâr Sur. 5

5
Îbnu'l-Mubârek (1469).

‘nfitâr Sur. 5



276
35 nfitâr Sûresi £

günahlarnda da herhangi bir eksilme olmaz." Ravi der ki: Ardndan Huzeyfe:

'Herkes önden gönderdiklerini ve geride braktklann örenecektir* 1

âyetini okudu .

2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

ikrime: 'Herkes önden gönderdiklerini ve geride braktklann

örenecektir"3 âyetini açklarken: “Yüce Allah'n kendisine emrettii

eylerden yapt ile heba ettiklerini örenir" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: “Herkes

yapt hayrl eyleri ve Yüce Allah'n üzerinde olan haklanndan yerine

getirmediklerini örenir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn 'Herkes önden

gönderdiklerini ve geride braktklarn örenecektir"
4

âyetini açklarken:

“Kii yapt iyi eyler ile düündüü ancak yapmad eyleri örenir"

demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: 'Herkes önden

gönderdiklerini ve geride braktklarn örenecektir"
5
âyetini açklarken;

“Yapt hayrl eyler ile kendisine emredildii halde yapmad eyleri

örenir” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atâ: "Herkes önden gönderdiklerini

ve geride braktklarn örenecektir"6 âyetini açklarken: “Hayatta iker

yapt eyler ile öldükten sonra geride brakt, bakalar tarafndan yaplar

sünnetlerdir (âdetlerdir)" demitir.

1
nfitâr Sur. 5

1 Hâkim {2/516, 517).
3
nfitâr Sur. 5

*
infitâr Sur. 5

s
nfitâr Sur. 5

6
infitâr Sur. 5
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j liüJüi iîij-J iiüibi- ^jji + çijsd Jiîjj iî> u Suiy 144T u

JUSTj Ü U Sjj-j? cj!

"Ey insan! Kerim olan Rabbine kar seni aldatan nedir? O
ki seni yaratt, seni düzgün ve dengeli klp, ölçülü bir

biçim verdi. Seni diledii sftrette oluturdu." (inftur Sur. o-8)

Saîd b. Mansûr, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ömer

b. el-Hattâb: "Ey insani Kerim olan Rabbine kar seni aldatan nedir?"
1

âyetini okudu ve: “Vallahi onu aldatan cahilliidir" dedi.
2

bnuM-MünzVin bildirdiine göre krime: "Ey insan! Kerîm olan Rabbine

kar seni aldatan nedir?"
3
âyetini açklarken: “Burada söz konusu olan kii

Ubey b. Haleftir" demitir.

Abd b. Humeyd, Sâlih b. MisiDâridan bildirin Bana ulaana göre Hz.

Peygamber (saiiaiBhu Beyh veniian), "Ey insan! Kerîm olan Rabbine kar seni aldatan

nedir?*
4
âyetini okumu ve: "Onu aldatan cahilliidir" buyurmutur.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Rabî' b. Huseym: "Ey insani Kerîm olan

Rabbine kar seni aldatan nedir?"
5

âyetini açklarken: "Onu aldatan

cahilliidir" demitir.
6

bnuM-Münzir ve Hâkim, Saîd b. el-Müseyyeb vastasyla Ebû Hureyre'den

bildirir: Hz. Peygamber (safefehu alevin «tefem), nfitâr Sûresi’nin 7. âyetini:
"

iÜJs" lafzyla, eddeli bir ekilde okurdu.
7

Buhârî Târih’de, bn Cerîr, bnuM-Münzir, bn âhin, bn Kâni', Taberânî,

Bâverdî ve ibn Merdûye, Mûsa b. Ali'den, o babasndan, o da dedesinden

1
nfitâr Sur. 6

2 bn Kesîr, TejsîPde (B/364) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.
3

nfitâr Sur. 6
4
infitâr Sur. 6

5
nfitâr Sur. 6

6 Hâkim (2/252).
7
Hâkim (2/252). Nâfi', bn Kesir, Ebû Amr, bn Âmir, Ebû Cafer ve Yâkub da bu

ekilde okumulardr. Âsim, Hamza, Kisâî ve Halef ise "JJiü" lafzyla, eddesiz bir

ekilde okumulardr. (en-Ner

,

2/29B).
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bildirin Hz. Peygamber (salBlehu aleyhi veseliem) bana: "Çocuk olarak neyin oldu?" diye

sorunca, ben: "Yâ Resûlallah! Neyim olabilir ki? Ya erkektir ya da kzdr

1

'

dedim. Allah Resûlü Csaüaiiahu aleyhi veseliem): "Peki, kime benziyor
?"

diye sorunca,

ben: "Yâ Resûlallah! Kime benzeyebilir ki? Ya babasna ya da annesine

benzeyecek" dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber (safaiiahu aleyhi veseliem} öyle

buyurdu: "Yava ol! Böyle deme! Zira nutfe rahimde yerletii zaman suretini

vermek üzere Yüce Allah kendisi ile Âdem arasndaki bütün nesilleri toplar.

Yüce Allah'n Kitâb'ndaki «Seni diledii sûrette oluturdu»
1
âyetini okuma::

msn? Âdem ile aranda olan nesilden de diledii birinin suretinde onu

yaratr.
,a

Hakîm et-Tirmizî, Taberânî üç Mûcem’inde, bn Merdûye ve Beyhakî el-

Esma ' ve's-Sifât’ta -ceyyid bir senedle- Mâlik b. el-Huveyris’ten bildirir

Resûlullah[saiiBiWnj aleyhi «senem): "Yüce Allah bir cam yaratmak istedii zaman erkek

ile kadnn ilikiye girmelerini salar. Bu ilikide erkein suyu kadnn tüm

damar ile sinirlerinde dolar. Yedinci gün olduu zaman da Yüce Allah (o cana

suret vermek için) kiinin Âdem'e kadar olan soyunun tümünü bir araya

getirir" buyurdu ve: "Seni diledii sûrette oluturdu”3
âyetini okudu .

4

Hakîm et-Tirmizî, Abdullah b. Büreyde'den bildirir: Ensaridan bir adamn

kars siyah bir çocuk dourdu. Bunu gören adam karsnn elinden tutup

Resûlullah’n («iaUalu aleyhi veseliem) yanna geldi. Kadn: "Seni hakla gönderene

yemin olsun ki ben bununla evlendiim zaman bakireydim. Evlendikten sonra

da ondan baka kimseyle birlikte olmu deilim" deyince, Resûlullah (saiiaiiah

aleyh» veteHem): "Doru söylüyorsun. Senin, soyuna çeken doksan dokuz damarn

vardr. Kocann da o kadar vardr. Çocua suret verilecei zaman bu

damarlarn tümü de harekete geçer ve her biri de Yüce Allah'tan bu çocuu

kendisine benzetmesini ister" buyurdu .

5

1

infitâr Sur. 8
1 bn Cerir (24/180), el-sâbede (2/450) geçtii üzere bn âhîn ve Taberânî (4624).
i
infitâr Sur. 8

4 Hakîm et-Tirmizî (2/190); Taberânî 19/290 (644), M.cl-Evsat (1613), M.es-Satr (1/41)

ve Beyhakî (823). el-EsmJ' xx's-SifBt'm muhakkiki: "snâd zayftr ve mechûl olan yerleri

vardr" demitir.
5 Hakîm et-Tinnizî (2/190).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Seni

diledii surette oluturdu" 1
âyetini açklarken: "Dilerse çirkin, dilerse güzel

klar. Dilerse anneye, dilerse babaya, dilerse dayya, dilerse de amcaya

benzetir" demitir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Râmehurmuzî'nin el-Emsâl’de

bildirdiine göre Ebû Salih: "Seni diledii surette oluturdu"2
âyetini

açklarken: "Dilerse seni eek suretinde, dilerse domuz suretinde, dilerse at

suretinde, dilerse de insan suretinde yaratr” demitir.

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "Seni diledii surette

oluturdu"
4

âyetini açklarken: "Dilerse seni maymun suretinde, dilerse de

domuz suretinde yaratr” demitir.

s -*

"Hayr! Siz yine de dini yalanlyorsunuz," (infiur Sur. 9)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hayr! Siz

yine de dini yalanlyorsunuz"
5

âyetini açklarken: "Dinden kast, hesap

günüdür” demitir.

Ossîtf Uljf fite b\j

"Hâlbuki özerinizde muhakkak bekçiler, deerli yaznlar
vardr," (infttirSur. 10, 11)

bn Cerlr, Ibn Abbâs'tan bildirir: "Yüce Allah insan için (meleklerden) gece

iki, gündüz de iki bekçi görevlendirmitir. Bu bekçiler de onun amellerini

kayda geçer, yaptklarn yazarlar.”
6

1

Infitâr Sur. 8
2

Infitâr Sur. 8
3 Râmehurmuzî (sh. 94).
4
Infitâr Sur. 8

5

Infitâr Sur. 9
‘ bn Cerîr (21/423).
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Bezzâr'n ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiialiahj eieytû veseibm) öyle

buyurmutun "Yüce Allah tamamen çplak kalmanz istemez. Bunun ipin

Yüce Allah'n meleklerinden utann ve tamamen çplak kalmayn. Bu deerli

yazn melekler de taharet yaparken, cenabetken ve ykanrken olmak üzere liç

durum dnda sizden asla ayrtmazlar."
1

bn Merdûye, ibn Abbâs'tan bildirir: Bir öle vakti Resûlullah (saiuihu ia/h

veseHem) dtan çktnda bir adamn bo ve tenha bir yerde, açkta ykandn
gördü. Allah'a hamdu senada bulunduktan sonra öyle buyurdu: "Allah'tan

korkun ve deerli yazclar olan meleklere gereken saygy gösterin. Bu yazn

melekler iki durum dnda da sizden asla ayrlmazlar. Biri kiinin helâaa

olduu zamandr. Dieri de kiinin eiyle birlikte olaca zamandr. Zira

bunlar, Yüce Allah'n onlar isimlendirdii gibi pek saygn meleklerdir. Kiji

böylesi durumlarda ya bir duvarn ya da devesinin arkasnda kendini gizlesin.

Bunu yapt zaman bu melekler ona bakmazlar."

Bezzâr'n Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah [vi\Mw aleyh neb) öyle

buyurmutun "Her gün hafaza melekleri kiinin o gün yaptklar amelleri

huzura çkardklarnda Yüce Allah sahifenin ba ile sonunda kiinin istifar

ettiini (balanma dilediini) gördüü zaman: «Kulumun, sahifenin ba il?

sonu arasnda yaptt tüm günahlar baladm» buyurur."
2

fjd
âjsî u âjiî u fi * jüdusi &

"Din gününün ne olduunu bilir misin? Evet, din gününün
ne olduunu nereden bileceksin? O gün hiçbir kimse

bakas için bir ey yapamaz. O gün i Allah’a kalmtr."
(nfitâr Sur. 17-10)

Abd b. Humeyd ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre Katâde: “Din

gününün ne olduunu bilir misin?"
3
âyetini açklarken: "Kyamet gününe

1

Bezzâr (KefuTEstâr, 317). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da 'j/ede (2243) hadisin çok zayii

olduunu söylemitir.
2

Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 3252). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (2239) hadisin çok zayii

olduunu söylemitir.
3

nfitâr Sur. 17
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deer ve büyüklüünden dolay din günü denilmitir. Bu günde insanlar

amellerine göre hesaba çekilir, herkes eksiksiz bir ekilde hakettiini elde

eder" demitir. "...O gün i Allah'a kalmtr" 1 buyruunu açklarken de: “O

günde Âlemlerin Rabbi olan Allah'tan baka hiç kimse hiçbir konuda ne bir

hüküm verebilir, ne de elinden bir ey gelebilir" demitir.

1
nfitâr Sut. 19



MLTAFFFÎN SÛRES
Nehhâs ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Mütaffifîn

Sûresi, Mekke'de nazil oldu” demitir.

1

ibn Merdûye, bnu'z-Zübeyr’den aynsn bildirir.

bnu’d-Durays’n bildirdiine göre bn Abbâs: "Mekke'de nazil olan son

sûre Mütaffifîn Sûresi'dir” demitir .

2

ibn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâil 'de bildirdiine göre bn Abbâs:

“Medine'de ilk nazil olan sûre, Mütaffifîn Sûresi’dir” demitir.

3

Nesâî, ibn Mâce, bn Cerîr, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî uabu’l-

îman ’da -sahih bir senedle- bn Abbâs'tan bildirin “Hz. Peygamber MeiU aleni

»eseikn) Medine'ye geldii zaman Medineliler ölçü ve tart konusunda insanlarn

en kötüleri idiler. Bunun üzerine Yüce Allah Mütaffifîn Sûresi’ni indirdi.”
4

ibn Sa'd, Bezzâr ve Beyhakî Delâil*de Ebû Hureyre'den bildirin Resûlullan

(saitaiiBhu aleyhi mallan) Hayber savana çkarken Medine’de vekil olarak yerine

Urfuta’y brakt ve ona Mütaffifîn Sûresi'ni okudu. Bunun üzerine: "Filan kii

helak oldu! Zira alrken baka, satarken baka bir sâ’ (tart) kullanyor”

demeye baladm .

5

Hâkim'în bildirdiine göre bn Ömer, "ölçüde ve tartda hile yapanlarn

vay hâline
"4

âyetini okuyup alamaya balad ve: “Bu kii, tart ve ölçüde acil

olmadn bile bile tartc birini kira ile tutan kiidir. Böylesi tartcnn günah

ona tutan kiiyedir” dedi .

7

1

Nehhâs (sh. 757).
J bnu'd-Durays (17, 18).

3
Beyhakî (7/142-144).

4

Nesâî, S. el-Kübrâ (11654), bn Mâce (2223), bn Cerîr (24/186), Taberânî (12041) ve

Beyhakî (5286). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahth Sünen bn Mâce, 1808).
s bn Sa'd (4/327, 328), Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 2281) ve Beyhakî (4/198, 199).
6
Mütaffifîn Sur. 1

7 Hâkim (2/517).
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Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve Ahmed Zühd’de Kâsm b. Ebî Bezze’den

bildirir Bizzat duyan birinin bana bildirdiine göre bn Ömer, Mütaffifîn

Sûresi'ni okudu. "O gün insanlar Alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar
" 1

âyetine ulanca da yere düünceye kadaralad ve gerisini okuyamad .

2

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (uyhhu aleyh

•mim) öyle buyurmutun “Bir topluluk verdikleri sözlerden döndükleri zaman

Yüce Allah mutlaka dümanlarm onlara musallat eder. Bir topluluk da ölçü ve

tartlarnda hile yaptklar zaman Yüce Allah ekinlerini bitirmez ve onlara ktlk

gönderir/'
3

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî eybe, Selmân'dan bildirir. “Namaz bir ölçü

içinde ifa edilir. Onu eksiksiz bir ekilde ifa eden kiiye karl da eksiksiz bir

ekilde verilir. Eksik bir ekilde ifa eden kiiye gelince de Yüce Allah ölçü ve

tartlarda hile yapanlar hakknda ne buyurduunu biliyorsunuz.”

Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin uabu'l-îman ’da bildirdiine göre Vehb b.

Münebbih: "Yaplan bir iyilie karlk vermemek de ölçüye riayet etmemek

demektir ki Yüce Allah: "Ölçüde ve tartda hile yapanlarn vay hâline
"4

buyurur.
5

"O gün insanlar Âlemlerin Rabbinin huzurunda dururlar/'

(Mütaffifîn Sur. ö)

Mâlik, Hennâd, Abd b. Humeyd, Buhârl, Müslim, Tirmizî, bnu’l-Münzir ve

bn Merdûye'nin ibn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiisfehj aleyh

vessüem): "nsanlar, âlemlerin Rabbinin huzurunda durduklar günde kii

kulaklarnn yansna kadar ter içinde gömülür" buyurmutur.

6

1

Mütaffifîn Sur. 6
* Ahmed (sh. 192).

3

Taberânî (10992). Sahih liayrihi hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu’t-Terîb ve’t-Terhîb,

765).
4
Mütaffifîn Sur. 1

5
Beyhakî (9158).

6

Hennâd (326), Abd b. Humeyd (Müntehab, 761), Buhâri (4938, 6531), Müslim (2862)

ve Tirmizî (2422).
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Taberânî, Ebu’-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's’da bn

Ömer'den bildirin Resûlullah [saiyahu oteyhi «sbIUi), “O gün insanlar Alemlerin

Rabblnin huzurunda dururlar
"1

âyetini okudu ve: "Oklarn torbada

toplanmas gibi Yüce Allah'n sizi toplad ve elli bin yl boyunca yüzünüze

bakmad zaman ne yapacaksnz?’' buyurdu .

2

Ebû Yalâ, bn Hibbân ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Hz. Peygamber Moibhu aleyh meiM öyle buyurmutur
"
nsanlar miktar elli

bin yl olan bir günde yarm gün boyunca Âlemlerin Rabbi olan Allah’n

huzurunda durdurulurlar. Ancak bu zaman müminler için batmaya yüz

tutmu Güne'in bat süresi kadar ksa ve kolay olacaktr."*

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Mes'ûd: "nsanlar haredildikleri

zaman krk yl boyunca huzurda dururlar
1
’ demitir.

bn Merdûye'nin bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (safaBam

Bisyti vhbIIbiti) öyle buyurmutur: "nsanlar Âlemlerin Rabbi olan Allah'n

huzurunda krk yl boyunca durup hesaplarnn görülmesini beklerler. Hesaba

çekilmenin shntsyla da boazlarna kadar ter içinde kalrlar.

"

Taberânî, bn Ömer'den bildirir: Allah Resulü (saiyahu aleyhi «saM'e: "Yâ

Resûlallah! Kyamet gününde insanlar Âlemlerin Rabbinin huzurunda ne

kadar dururlar?" diye sorduumda: "Bin yl boyunca dururlar da

kmldamalarna izin verilmez" karln verdi.

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) bu

âyeti açklarken öyle demitir: "nsanlar üç yüz yl boyunca ayakta dururlar

da oturmalarna izin verilmez. Bu süre müminlere bir farz namaznn klnmas

kadar ksa gelir.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katide bu âyeti açklarken öyle

demitir. "nsanlar üç yüz yl boyunca huzurda dururlar. Ancak Yüce Allah

1

Mütaffifir Sur. 6
2

Taberânî (13/85) ve Hâkim (4/572). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câmi

,

4292).
1 Ebû YaTâ (6025) ve bn Hibbân (7333). Ebû Ya'lâ'mn muhakkiki: "isnad sahihtir

'

demitir.
* Mecma'da (10/337) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki: "snadnda tanmadm

biri olan Hiâm b. Bilâl vardr. Dier ravileri ise güvenilir bulunmulardr."
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böylesi bir süreyi müminler için yarm gün veya bir farz namaznn klnmas

kadar ksa tutar.”

bn Merdûye, Huzeyfe’den bildirir: Resûlullah'n (saiisiiahu aleyhi »eseiM öyle

buyurduunu iittim: "Kyamet gününde insanlar üç yüz yl kadar ayakta

dururlar. Bu süre müminlere birfarz namaznn klnmas kadar ksa gelir."

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir Resûlullahtsayiahusieyhiveseiiem), Beîr el-

ifâri’ye:
"
Gökten herhangi bir haber veya emir gelmeden insanlarn Âlemlerin

Rabbi olan Allah'n huzurunda üç yüz yl boyunca durduklar bir günde ne

yapacaksn?" buyurunca, Beîr: "Yâ Resûlallah! Böylesi bir günde yardm

edecek olan yine Allah'tr” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (uiiniiaho aleyhi vesefcm):

"Yatana girdiin zaman kyametin ve hesap gününün errinden Allah'a

sn" buyurdu .

1

bnu'n-Neccâr Târih'te Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah'n (uilaiUm aleyhi

raseiiem) meclislerinde bulunan Beîr adnda biri vard. Resûlullah (cattallahu aleyhi vescflem)

üç gün boyunca onu meslislerinde göremedi. Daha sonra gördüünde benzi

sararmt. Ona: "Ey Beîr! Yüzünün rengini bu ekilde deitiren nedir?" diye

sorunca, Beîr “Satn aldm bir deve elimden kaçt. Satn alrken de bu

yönde herhangi bir art komamtm” dedi. Resûlullah (yyahu deytu veseibm):

"Kaçmay adet edinmi devenin bedelinden bir ksm iade edilir" buyurdu ve:

"Yüzünün renginin solmas sadece bundan dolay mdr?" diye sordu. Beir:

“Sadece bundan dolay” karln verince, Allah Resûlü (sallallahu aleyh» vesellem):

"Peki, miktar elli bin yl olan bir günde insanlarn Âlemlerin Rabbinin

huzurunda durduklar bir günde halin ne olacak
?"

buyurdu .

7

f
ü iMjiî uj *^ j^

"Hayr! Günahkârlarn kitab muhakkak Sicdn'dedir. Siccîn

nedir, bilir misin? O, yazlm bir kitaptr." (Müuffifen Sur. 7-9)

bnu'l-Mubârek Zühd’de, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, imr b. Atiyye

vastasyla bildirir: bn Abbâs, Ka'bu'l-Ahbâr'a, "Hayr! Günahkârlarn kitab

1

el-lsâbe'de (1/318) geçtii üzere bn Merdûye.
2

Dârakutrû (3/23).



286 8 Mütaffifin Sûresi &

muhakkak Siccîn'dedir
"1

âyetini sorunca, K'ab(u'l-ahbâr) öyle dedi:

“Günahkârn ruhu alnp da göe çkanlr, ancak gök onun ruhunu kabul

etmez. Yere geri indirilir, ancak yer de onun ruhunu kabul etmez. Bunun

üzerine ruhu yerin yedinci kat dibindeki Siccîn'e kadar indirilir ki blis'in

yanann da bulunduu yerdir. Orada blis'in yanann altndan bir kitap

çkarlr. Hesap gününde helak olacaklardan biri olarak bilinsin diye ruhu bu

kitaba yazlp mühürlenir ve tekrar blis'in yanann altna konulur. te:

"Sicctn nedir, bilir misin? O, yazlm bir kitaptr
"2 buyruunda ifade edilen

de budur.”

bn Abbâs ona: "Hayr! Andolsun iyilerin kitab lliyyûn'dadtr
"3

âyetini

sorunca, Ka'b(u’l-ahbâr) öyle dedi: “Müminin ruhu alnd zaman göe
çkarlr. Gök müminin ruhu için kaplann açar. Ar'a ulaana kadar da

melekler ona nee ve müjdelerle elik ederler. Ulatklannda Ar'n altndan

bir kitap çkanlr. Bu kitabn içine müminin ruhu yazldktan sonra mühürlenir

ve kyamet gününde kurtulanlardan biri olarak bilinsin diye geri yerine

konulur. Mukarreb olan melekler de buna ahit olurlar. te: "llllyyûn nedir,

bilir misin? O, yazlm bir kitaptr
"4 buyruunda ifade edilen de budur.” 5

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b

bu âyetleri açklarken öyle demitir "Yüce Allah günahkâriann yapacaklarn

aada olan Siccfn'de yazmtr. Günahkarlar, Yüce Allah’n kendileri için

burada yazd eyleri yapar, burada kendileri için yazlan sonu yaarlar. Ayn

ekilde iyilerin yapacaklann yüksek yerde bulunan liiyyûn’de yazmtr.

yiler, Yüce Allah’n kendileri için burada yazd eyleri yapar, burada

kendileri için yazlan sonu yaarlar."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Siccîn yerin en alt katdr"

demitir.

1
Mütaffifin Sur. 7

1
Mütaffifin Sur. 8, 9

3
Mütaffifin Sur. 18

*
Mütaffifin Sur. 19, 20

5
bnu'I-Mubârek (Zevâidu ’l-Huseyn, 1223).
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ibn Cerîr’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sdbiattu aieyti

™ni«r): "Felak, Cehennemde az kapal bir kuyudur. Siccîn ise Cehennemde az
açk olan bir kuyudur" buyurmutur.

1

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Hayr!

Günahkârlarn kitab muhakkak Siccîn'dedir
"2

âyetini açklarken:

"Günahkâriann amelleri, yerin yedinci kat dibindedir ve Yüce Allah'a

yükselmez" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: “Hayr! Günahkârlarn

kitab muhakkak Siccîn'dedir
*1

âyetini açklarken: “Onlann kitab yerin en alt

katindadr. çinde kafirlerin ruhlan ile kötü amelleri yazldr" demitir.

Ebu'-eyh Azame'de ve Mahâmilî Âmâli’de Mücâhid'den bildirin “Siccîn,

Cehennemde yerin yedinci katnda bulunan bir kayadr. Bu kaya ters çevirilir

ve günahkârlarn kitab altna konulur."

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ferkad: "Hayr! Günahkârlarn kitab

muhakkak Siccîn'dedir
"4

âyetini açklarken: "Yerin yedinci kat dibindedir"

demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muîs: "Hayr! Günahkârlarn kitab

muhakkak Sccîn'dedir*
s

âyetini açklarken: "Yerin en alt katindadr”

demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Hayr!

Günahkârlarn kitab muhakkak Siccîn'dedir
"6

âyetini açklarken: "Yerin

yedinci kat dibindedir" demitir, "fsv âyetini de: "Yazlm bir

kitaptr" eklinde açklamtr." Katâde der ki: “Bize bildirilene göre Abdullah

J bn Cerîr (24/196). Elbânî, es-Silsiletu ’d-Da’îfe'de (4029) hadisin münkcr olduunu

söylemitir.
3

Mütaffifn Sur. 7
3

Mütaffifn Sur. 7
4

Mütaffifn Sur. 7
5

Mütaffifn Sur. 7
6
Mütaffifn Sur. 7

7
Mütaffifn Sur. 9
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b. Amr “Yerin en alt katnda kafirerin ruhlan ile kötü amelleri bulunur"

demitir.”1

ibn Merdûye'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (siMUu «*h

«adem): "Sicctt, yerin yedinci kat dibidir" buyurmutur.

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Hayr! Günahkârlarn kitab

muhakkak Siccîn'dedir
"2

âyetini açklarken: "Bana bildirilene göre Sicctt,

yerin en alt katdr" demitir. âyetini de: "Yazlm bir kitaptr”

eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre ikrime: "O, yazlm bir kitaptr"*

âyetini açklarken: “Kötülükle mühürlenmi bir kitaptr” demitir.

fanu'l-Münziriin bildirdiine göre krime: "Hayr! Günahkârlarn kitab

muhakkak Siccîn'dedir
"5

âyetini açklarken: “Sonu hüsrandr, anlamndadr”

demitir.

bn Merdûye, Câbir b. Abdillah’tan bildirir Resûlullah'n (laUaUahu aleyhi «nitem)

bana bildirdiine göre melek kulun amelini alp göe doru yükselir.

Yükselirken de elinde tad amellerin iyi ameller olduunu düünür. Ancak

Yüce Allah'n kendisi için belirledii ve bu ameli brakaca yere gelince, üst

tarafndan Cebbâr olan Allah: "Elindekini Sicdn'e brak” buyurur. Siccin de

yerin alttan yedinci katdr. Melek: "imdiye kadar katna hak olan eylerden

bakasn getirmi deilim” deyince, Yüce Allah: “Doru söylüyorsun ama

elindekini Sicdn’e brak” karln verir.

Abd b. Humeyd, bn Mâce, Taberânî ve Beyhakî el-Ba's'da Abdullah b.

Ka'b b. Mâlik’ten bildirir: Ka’b’n vefat an gelince Berâ'nn kz Ümmü Bir

ona: "Öbür tarafta olumu görürsen ona selamlanm söyle” dedi. Ka’b dn:

"Allah seni affetsin ey Ümmü Bir! Orada bunu yapamayacak kadar megul

olacaz” karln verdi. Ümmü Bin "Resûlullah'n (daflafa aleyhi mOm):

"Müminin ruhu Cennette diledii gibi gezerken kafirin ruhu Sicdn'de olur"

Abdurrezzâk (2/355, 356).

Mütaffifîn Sur. 7

Mütaffifîn Sur. 9

Mütaffifîn Sur. 9

Mütaffifîn Sur. 7
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buyurduunu iitmedin mi?” diye sorunca, Ka'b: “Evet, iittim” karln
verdi. Bunun üzerine Ümmü Bir: “Sizin için de durum bu olacaktr” dedi .

1

bnu’I-Mubârek, Saîd b. el-Müseyyeb’den bildirir: Selmân ile Abdullah b.

Selâm karlanca, Selmân: “ayet benden önce ölürsen yanma gel ve

Rabbinin sana neler yaptn bana bildir. Ben senden önce ölürsem de

yanna gelir bunun haberini sana veririm” dedi. Abdullah: “Bu nasl olacak?

Böyle bir ey olabilir mi ki?” diye sorunca, Selmân: “Evet, olur. Müminlerin

ruhu yeyüzündeki berzah’tadr ve diledii yere gider. Kâfirin ruhu ise

Siran'de kalr” karln verdi .

2

Hayr! Dorusu onlarn ilemekte olduktan, kalplerini

paslandrmtr." (Müuffifen Sur. i4)

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu’l-

îmarida Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saüallahu aleyhi vesetiem)

öyle buyurmutur:
"
Kul bir hata iledii zaman kalbine siyah bir nokta düer.

ayet bu hatadan geri döner, balanma dileyip tövbe ederse kalbi arnp

temizlenir. Ancak ayn hataya dönerse o siyah nokta tüm kalbini sarana dek

arttrlr. Yüce Allah'n, «Hayr! Dorusu onlarn ilemekte olduklar

kalplerini paslandrmtr»3
âyetinde bahsettii pas da ite budur."*

bn Ebî Hâtim’in ashâbdan birinden bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi veseiieu) öyle buyurmutur: "Bir mümini öldüren kiinin kalbinin altda biri

siyah olur. kinci mümini öldürdüü zaman kalbinin üçte biri siyah olur.

Üçüncü mümini öldürünce de kalbine bir örtü çekilir ve artk sonrasnda

1 Abd b. Humeyd [Müntehab, 1569), bn Mâce (1449), Taberârû 19/64 (122) ve Beyhakî

(226). Elbânî: "Zayf hadistir, ancak merfu olan ksm sahihtir" demitir. (Bakn: Elbânî,

Da'fSünen bn Mâce, 309; Sahih Sünen bn Mâce
,
1187-1).

2
Îbnu'l-Mubârek (429).

3

Mütaffifîn Sur. 14

* Ahmed 13/333 (7952), Tirmizî (3334, "sahîh"), Nesâî, S. el-Kübrâ (11658), bn Mâce

(4244), bn Cerîr (1/267, 24/200), bn Hibbân (930), Hâkim (2/517, "sahîh") ve Beyhakî

(7203). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 3422).
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öldürdüklerine aldrmaz olur. te, «Hayr! Dorusu onlarn ilemekte

olduklar kalplerini paslandrmtr»1
âyetinde ifade edilen budur."

Firyâbl ve Beyhakî, Huzeyfe'den bildirin "Kalp u ekilde avuç içi gibi

açktr. Kii günah iledii zaman bu kalp kapanmaya balar. Bir daha günah

iledii zaman biraz daha kapanr. Günah iledikçe de kapanmaya devam

eder ve sonunda tamamen kapanp üzerine mühür vurulur. Sonrasnda kii

hayrl bir ey duyduu zaman bu hayrl ey kulandan girip kalbine doru

iner, ancak kapal olduu için kalbine ileyemez. te, "Hayr! Dorusu

onlarn ilemekte olduklar kalplerini paslandrmtr"2
âyetinde ifade

edilen budur."3

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre brahim et-Teymî: "Hayr! Dorusu

onlarn ilemekte olduklar kalplerini paslandrmtr'’4
âyetini açklarken

öyle demitir: "Kii bir günah iledii zaman kalbine siyah bir nokta düer.

Bir günah daha iledii zaman kalbine siyah bir nokta daha konulur. Bu

ekilde günah iledikçe kalbine düen siyah noktalar artar ve sonunda

kalbinin tümü siyaha döner. Kul kendi durumundan dolay endieye kapld

zaman da hayrl bir amel yapmas kendisine kolaylatnlr. Kul bu ameli

yapnca kalbinin siyahlndan biraz gider. Sonra bir daha salih bir amel

yapmas kendisine kolaylatnlr. Bunu da yapnca kalbindeki siyahlk biraz

daha azalr. Bir daha salih bir amel yapmas kendisine kolaylatnlr. Bunu da

yapnca kalbindeki siyahlk biraz daha azalr. Bu ekilde salih amel yaptkça

kalbinde siyahlk azalr ve sonunda siyahln tümü gider."

Nuaym b. Hammâd Fiten’öe ve Hâkim, Abdullah b. Amridan bildirir: i-z.

Peygamber (saiiaiiahu aisyh. vBsellem) öyle buyurdu: "Bedevileriniz ehirlilerinizden

uzaklamadkça hayrlar da sizden uzaklamaz. Yllarca onlarla ayn pazarlan

paylaacak, hatta onlarla ayn mekanda yayor gibi olacaksnz. Size sunduklar

faydalann çokluundan dolay da onlardan vazgeçemeyeceksiniz. Ancak bir

zaman sonra: «Biz aç iken sizler tok idiniz. Bizler sknt çekerken sîzler boll.k

içindeydiniz» demeye balarlar. Yine hayatn öyle zor olduu bir zaman gelecek

ki ehirliniz bedevilerinize gpta ile bakacak. Yeryüzü sizi öyle bir savuracak ki

1

Mütaffifin Sur. 14
1

Mütaffifin Sur. 14
3
Beyhakî (7206).

4

Mütaffifin Sur. 14
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içinizden kimi helak olacak kimi de hayatta kalacak. Bu savrulma annda da

bazlar köleler azat edecek. Ancak yerin savrulmas durunca köle azat edenler

bu yaptklarndan piman olacaklar. Sonra yeryüzü sizi bir daha savuracak ve

kiminiz helak olup kiminiz de hayatta kalacak. Bu kez insanlar: «Rabbimiz! Köle

azat edeceiz! Rabbimiz! Köle azat edeceiz ?» demeye balarlar. Yüce Allah da:

« Yalan söylüyorsunuz ! Yalan söylüyorsunuz! Asl azat eden benim!»

karln verir. Bu ümmetin son zamanlarnda yaayanlar sarslmayla

snanacaklardr. ayet tövbe ederlerse Yüce Allah tövbelerini kabul edecek, bir

daha eski hallerine dönerlerse de Yüce Allah yine onlara sarsnt, talama,

savrulma, hayvan suretine dönütürme, yere geçirme ve yldrmlara maruz

brakacaktr. «nsanlar helak oldu! nsanlar helak oldu!» denmeye

balandnda da helak olacaklardr. Ancak Yüce Allah hakedecekleri bir sebep

olmadan bir topluluu cezalandracak deildir Ashâb: "Bu ekilde bir cezay

haketmelerine sebep olan ey nedir?” diye sorunca, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurdu: "Günah ilediklerini bilir, ancak tövbe etmezler. Aacn,

üzerindekilere almas gibi kalpleri de iyisi ve kötüsüyle tüm yaptklarna alr.

Öyle ki iyi biri artk baka bir iyilik yapamayacak, kötüleri de kendi nefsini

sorgulayamayacak hale gelecektir. Yüce Allah da bu konuda: «Hayr! Dorusu

onlarn ilemekte olduklar kalplerini paslandrmtr» 1
buyurur."

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Hayr! Dorusu onlarn

ilemekte olduklan kalplerini paslandrmtr" 3
âyetini açklarken: "Kötülük

üzerine kötülük yapar, günah üzerine günah ilerler. Bu ekilde kalpleri ölüp

simsiyah kesilir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hayr! Dorusu onlarn

ilemekte olduklar kalplerini paslandrmtr"4
âyetini açklarken: "Yapt

günahlar kalbine ilenir ve sonunda bu günahlar tüm kalbini kaplar" demitir.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"jij
”5

ifadesini: "Mühürlenir" eklinde açklamtr.

6

1

Mütaffifin Sur. 14

1 Nuaym b. Hammâd (1708) ve Hâkim (4/507).
5

Mütaffifin Sur. 14

* Mütaffifin Sur. 14
s

Mütaffifin Sur. 14
5 bn Cerîr (24/202, 203).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: “5G"
1

ifadesi mühür

anlamndadr" demitir.

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bildirdiine

göre Mücâhid bu âyeti açklarken: "Öncekiler “5ü”2
ifadesinin mühür

anlamna geldiini düünürlerdi" demitir.
3

bn Cerir ve Beyhakî, Mücâhid'den bildirir: “Bana anlatlana göre ilenen

günahlar kalbi dört bir taraftan sanmaya balar ve sonunda tek bir noktaca

buluurlar. Tek noktada birletikleri zaman da o kalbe mühür vurulmu

olur."
4

bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir: “Öncekiler kalbin avuç içi gibi açk

olduunu, ancak ilenen günahlarla yava yava kapandn, en sonunda

tamamen kapanp kendisine mühür vurulduunu, mühür vurulduktan sonra

da iitilen hayrl bir eyin artk kalbe ilemediini düünürlerdi."
5

bn Cerir ve Beyhakî, Mücâhid'den bildirir: “Rom (pas) mühürden daha

hafiftir. Mühür de kilitten daha hafiftir. En an da kalbe kilit vurulmasdr."
6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hayr! Dorusu onlarn

ilemekte olduklar kalplerini pasiandrmtr" 7
âyetini açklarken: “Kii

günah iledikçe bu pas artar. Her günah ilemesinde kalbi kaplamaya devam

eder de en sonunda tüm kalbi sarar" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Hayr! Dorusu

onlarn ilemekte olduklar kalplerini pasiandrmtr"8 âyetini açklarken:

“Kii günah üzerine günah, günah üzerine günah iledikçe en sonunda bu

pas tüm kalbi kaplar ve kii bu ekilde ölür" demitir.

1

Mütaffifin Sur. 14
2

Mütaffifin Sur. 14
3

Beyhakî (2709).
4 bn Cerir (1/269) ve Beyhakî (7210).
5 bn Cerîr (24/202).
6 bn Cerir (1/266) ve Beyhakî (7210).
7
Mütaffifin Sur. 14

8
Mütaffifin Sur. 14
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Abd b. Humeyd, Halîd b. el-Hakem vastasyla Ebu’l-Mücîr’den bildirir.

Resûlullah (sbIIbIIbHu aleyhi vesellem] öyle buyurdu: "Dört ey kalbi bozar. Bir ahmak

olan biriyle muhabbet etmendir. Zira ahmak biriyle muhabbet ettiin zaman sen

de onun gibi olursun. Onunla muhabbet etmez de uzak durursan zararndan

emin olursun. Çok günah ilemek de kalbi bozar. Yüce Allah da bu konuda:

«Hayrt Dorusu onlarn ilemekte olduklar kalplerini paslandrmtr» 1

buyurur. Bir dieri kadnlarla ba baa kalmak, onlarla çokça elenmek ve

görülerine göre i yapmaktr. Dieri de ölülerle oturmaktr." Ashâb: "Bu

ölüler de kim?" diye sorunca, Hz. Peygamber (salbHahu Bayti vüssiBm):
"
Zenginliiyle

maran kiilerdir" buyurdu.

dlijj
fail ^

"Hayr! Dorusu onlar o gûn Rablerinden yoksun

kalacaklardr." (Müiaffifm sur . 15)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Müleyke ez-Zimârî: "Hayr!

Dorusu onlar o gün Rablerinden yoksun kalacaklardr
"2

âyetini açklarken:

"Bunlar yaptktan iyilii baa kakanlar, hilekarlar ve insanlarn mallarn haksz

yere aralarnda yemek için yalan yere yemin edenlerdir" demitir.

* fjb* lljit jljrtil ÇA 01&

"Hayr! Andolsun iyilerin kitab lliyyun'dadr. Uiyyûn
nedir, bilir misin? 0, yazlm bir kitaptr. Ona mukarrebûn

olanlar ahd olur. (Mütafrfm Sur. 18-2 l)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "Hayr! Andolsun iyilerin kitab illiyyûn'dadr. Uiyyûn nedir,

bilir misin? O, yazlm bir kitaptr. Ona mukarrebûn olanlar ahid olur
"3

âyetlerini açklarken öyle demitir: "lliyyûn
,
yedinci kat semann üstünde

Ar'n sol ayann yanndadr, iyilerin kitab orada hayrl bir ekilde

1

Mütaffifîn Sur. 14
2

Mütaffifîn Sur. 15
3

Mütaffifin Sur. 18-21
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mühürlenmitir. Mukarrebun’dan kast da Yüce Allah’a yakn olan

meleklerdir."
1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr): °iliyyûn, Ar'n sa
ayadr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: uiliyyûn , yedinci kat

semadr" demitir.

Abd b. Humeyd, Eclah vastasyla Dahhâk'tan bildirin "Mümin kulun ruhu

alnd zaman dünya semasn çkanlr. Mukarrebûn olanlar onunla birlikte

ikinci kat semaya kadar çkarlar." Eclah der ki: Ona, mukarrebûn'un ne

olduunu sorduumda, Dahhâk: "kinci kat semaya en yakn olan

meleklerdir. Müminin ruhu bu ekilde üçüncü kat semaya, sonra dördüncü

kat semaya, sonra beinci kat semaya, sonra altnc kat semaya, sonra

yedinci kat semaya, en sonunda da Sidretu'l-Müntehâ’ya kadar götürülür"

dedi. Ona: "Neden ona Sidretu'l-Müntehâ deniyor?" diye sorduumda,

Dahhâk öyle dedi: "Çünkü her ey burada sona erer ve bundan ilerisine hiç

kimseler geçemez. Melekler buraya ulatklannda: «Rabbim! Filan kulunun

ruhu» derler. Oysa Yüce Allah kim olduunu onlardan daha iyi bilir. Bunun

üzerine azaptan kendisini emin kldna dair mühürlü bir kat gönderir. te:

“Hayr! Andolsun iyilerin kitab liyyûn'dadr. iliyyûn nedir, bilir misin? O,

yazlm bir kitaptr. Ona mukarrebûn olanlar ahid olur
*2

âyetlerinde

anlatlan budur."

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...yilerin kitab lliyyûn'dadr"
3

âyetini açklarken: “fl/iyyiîn'dan kast

Cennettir" demitir. "Ona mukarrebûn olanlar ahid olur
"4

âyetini

açklarken de: "Her semann kendi melekleri buna ahid olurlar" demitir.

1

Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: “Ona mukarrebûn olanlar

ahid olur"* âyetini açklarken öyle demitir: "Bunlar her semann bir üst

Abdurrezzâk (2/356) ve bn Cerir (24/208, 211, 212).

Mütaffifîn Sur. 18-21

Mütaffiftn Sur. 18

Mütaffifîn Sur. 21

bn Cerîr (24/209, 212) ve el-tkân'de (2/54) geçtii üzere bn Eb Hatim.

Mütaffifin Sur. 21
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semaya yakn olan melekleridir. Müminin ameli bunlarn yanndan geçerken

her bir semann mukarreb olan melekleri yedinci kat semaya ulancaya dek

bir üst semaya kadar ona elik ederler. Yedinci kat semada karar klncaya

kadar da onun bu ameline ahid olurlar."

Abd b. Humeyd, Hâlid b. Ariara ve Ebû Uceyl'den bildirir: bn Abbâs,

Ka’b(u'l-ahbâr)’a, "Hayr! Andolsun iyilerin kitab lliyyûn'dadr'

1

âyetini

sorunca Ka'b öyle dedi: "Müminin vefat an geldii zaman Allah tarafndan

onun cann alacak olan melekler de gelirler. Ancak vakti gelmeden onun

ölümünü ne bir an ileriye alabilir, ne de bir anlna da olsa geciktirebilirler.

Vakti geldii zaman onun ruhunu alr ve rahmet meleklerine teslim ederler.

Rahmet melekleri de ona hayrl ve güzel eylerden Allah'n diledii kadann

gösterdikten sonra alp göe doru yükselirler. Çkarken her göün
mukarreb olan melekleri onun ruhuna elik eder ve bu ekilde yedinci kat

göe kadar yükselirler. Oraya ulatktan zaman da bu ruhu önlerine koyarlar.

Bunu yapmak için de sizin burada onun cenaze namazn klmanz

beklemezler. Onun ruhunu önlerine koyduktan sonra: "Allahm! Bu filan

kulundur. Onun ruhunu alp getirdik. Bugün onun kitabna da ahid olmak

isteriz" derler ve onun için Allah’a dualarda bulunurlar. Bunun üzerine Ar’n

altndan kitab çkarlp açlr ve bu meleklerin de ahidlii ile bu kitaba onun

ismi yazlr. te: "O, yazlm bir kitaptr. Ona mukarrebûn olanlar ahid

olur
-2

âyetlerinde anlatlan budur."

bn Abbâs ona: "Hayr! Günahkârlarn kitab muhakkak Siccîn'dedir"*

âyetini sorunca, Ka’b(u’l-ahbâr) öyle dedi: "Mümin kulun vefat an geldii

zaman Allah tarafndan onun cann alacak olan melekler de gelirler. Vakti

geldii zaman onun ruhunu alr ve azap meleklerine teslim ederler. Azap

melekleri de ona kötü olan eylerden Allah'n diledii kadarn gösterdikten

sonra alp yerin en alt katna indirirler ki burann ad Siccîn ’ dir ve blis'in

otoritesinin uzanabildii en son yerdir. Azap melekleri onu oraya getirdikten

sonra da adn oradaki kitaba yazarlar.” bn Abbâs ona: "Sidretü'l-

Müntehâ'nn yannda"4
âyetini sorunca, Ka'b: "Bu, yedinci kat semada biten

1

Mütaffifin Sur. 18
1

Mütaffifin Sur. 20, 21
3

Mütaffifin Sur. 7
4 Necm Sur. 14
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ve sonradan uzayan bir aaçtr. Tüm mahlukatn bilgisi bu aaca kadardr ve

sonras hakknda bir bilgisi yoktur" dedi. bn Abbâs ona: “Cennettil-Me'vâ da

yanndadr"1
âyetini sorunca, Ka'b: “Cennetü'l-Me'vâ ehitlerin cennetidir”

dedi.

Abd b. Humeyd, Atâ b. Yesâr'dan bildirin Himyeriden eski (kutsal)

kitaplan okuyan ve onlar hakknda derin bilgisi olan bir adamla karlatm.

Ona: "Üzerinde yaadmz yerin bizden baka sakinleri kimdir?" diye

sorduumda: "Yer yeil bir kayann üzerindedir. Bu kaya da bir melein

avucundadr. Melek de Ar’n altnda, gökler ile yeri batan baa kuatan bir

baln üzerinde durmaktadr" dedi. Ona: "kinci kat yerin sakinleri

kimlerdir?" diye sorduumda öyle dedi: "Burada da Akîm denilen rüzgar

vardr. Yüce Allah, Âd kavmini helak etmek istedii zaman bu rüzgarn

bekçilerine onlara doru bir kap açmalann emretti. Bekçiler: "Rabbimî

Öküzün burnu kadar bir kap m?" dediklerinde, Yüce Allah: "Bu kadar

açarsanz yeryüzü üzerindekilerle birlikte yok olur" karln verdi. Bunun

üzerine en son yüzük kalnlnda olacak ekilde bu delik daraltld ve

buradan çkan rüzgarla Âd kavminin bana Yüce Allah'n anlatt eyler

geldi." Ona: "Üçüncü kat yerin sakinleri kimlerdir?" diye sorduumda:

"Burada Cehennem talan vardr" dedi. Ona: "Dördüncü kat yerin sakinleri

kimlerdir?" diye sorduumda: "Burada Cehennem yakt vardr" dedi. Ona:

"Beinci kat yerin sakinleri kimlerdir?” diye sorduumda: "Burada

Cehennemin akrepleri vardr" dedi. Ona: "Altnc kat yerin sakinleri

kimlerdir?” diye sorduumda: "Burada Cehennemin ylanlar vardr" dedi.

Ona: "Yedinci kat yerin sakinleri kimlerdir?" diye sorduumda da öyle dedi:

"Bu kat da Sçan'dir ve iblis orada bal bir ekilde tutulmaktadr. Bir eli

önden bir eli arkadan, bir aya önden bir aya da arkadan balanmtr. Zira

meleklere eziyet ediyordu. Melekler bu konuda Allah'tan istekte bulununca

oraya hapsedildi. Serbest braklaca bir zaman vardr ki serbest kald
zaman insanlann yaayaca fitne, bütün fitnelerden daha ar olacaktr."

bnu’l-Mübârek'in Damra b. Habîb'den bildirdiine göre Resûlullah (Mnu

aleyhi vureilem) öyle buyurmutun "Melekler bir kulun amelleriyle birlikte semaya

doru yükselirler. Allah'n diledii yere ulancaya kadar bu kulun iyi

amellerini çok görür ve ne kadar iyi biri olduunu düünürler. Sonra Yüce

1 Necm Sur. 15
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Allah yanlarna gelir ve: «Sizler kulumun amellerini kayda geçiyorsunuz oysa

ben onun içinden geçen eyleri de bilirim. Bu kulum da amellerini ihlas içinde

rzam gözeterek yapmad. Onun için kaydn Siccîn'de yapn» buyurur. Yine

melekler bir kulun amelleriyle birlikte semaya doru yükselirler. Allah'n

diledii yere ulancaya kadar bu kulun iyi amellerini az görür ve ne kadar

deersiz biri olduunu düünürler. Ancak onlara: «Sizler kulumun amellerini

kayda geçiyorsunuz oysa ben onun içinden geçen eyleri de bilirim. Bu kulum

amellerini ihlas içinde rzam gözeterek yapt. Onun kaydm îlliyyûn'de yapn»

diye vahyedilir."
1

bnu'd-Durays, Ümmü'd-Derdâ'dan bildirir. “Cennetteki basamaklarn

says Kuriân'n âyet says kadirdir. Kur'ân okuyan birine orada: "Oku ve

yüksel" denilir. ayet Kuriân’n üçte birini okursa Cennetteki basamaklarn

üçte birini çkar. Yansn okursa Cennet basamaklannn yansn çkar.

Kuriân’n tümünü okursa da lliyyûn denilen en yüksek yere kadar çkar ki

sddîk olsun, ehit olsun daha üzerinde kimseler bulunmaz."

Ahmed, Ebû Dâvud, Taberânl ve bn Merdûye'nin Ebû Umâme'den

bildirdiine göre Resûlullah (uIUUhi Bieyh»mBen): "Ardarda klnan ve aralarnda bo

herhangi bir i ve söz bulunmayan iki namaz îlliyyûn'de kayda geçer"

buyurmutur.2

ibn Ebî eybe, Abdullah b. Amridan bildirin lliyyûn’den olanlara

Cennette, üstten bakmalar için pencereler vardr. Onlardan birisi bu

pencereden baknca Cennet aydnlanr ve Cennetlikler “îlliyyûn’den olan

biri Cennete bakyor1
’ derler.

3

bn Ebî eybe, Muhammed b. Ka'b’dan bildirir: Cennettekiler gök

gürlemesine benzeyen bir ey görünce: “Bu nedir?" diye sorarlar. Onlara:

“Bu, illiyyûn ahalisinden otan biridir, bir evden dierine girdi” denilir.
4

1 bnu'l-Mubârek (452).
2 Ahmed 36/640 (22304); Ebû Dâvud (558, 1288) ve Taberânî M.el-Kebîr (7734, 7735,

7753, 7754, 7764), M.el-Evsat (3262). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud,

522, 1288).
3 bn Ebî eybe (13/121, 122).
4 bn Ebî eybe (13/125, 126).
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"iyiler, üphesiz, nimet içinde ve tahtlar üzerinde etraf

seyrederler. Onlarn yüzlerinde o nimetin parltsn
görürsün. Kendilerine mühürlü halis bir içecek sunulur.

Onun sonu bir misktir. te yaranlar, bunun için

yarsnlar. O içecein katks tesnîm'dir. Ki o, mukarreb
olanlarn içecekleri bir kaynaktr." (Mütaffifîn Sur. 22-2»)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hz.Ali: "Onlarn yüzlerinde o nimetin

parltsn görürsün"’ âyetini açklarken öyle demitir: “Buradaki nimetten

kast. Cennetteki bir pnardr. Cennettekiler bu pnardan abdest aip

ykanrlar. Bu ekilde bu pnarn (nimetin) panlts üzerlerinde akm olur."

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim ve Beyhakfnin el-Ba's ’da bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"Kendilerine mühürlü halis bir içecek sunulur
" 2

âyetini açklarken: “Halis

içecekten (=Rahîk) kast içkidir. Mühürlü olmas da içtikten sonra azlarnda

misk kokusu hissetmeleridir” demitir.
3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Kendilerine

mühürlü halis bir içecek sunulur. Onun sonu bir misktir. te yananlar,

bunun için yarsnlar. O içecein katks tesnîm'dir
"4

âyetlerini açklarken

öyle demitir: “Halis içecekten (Rahîk) kast içkidir. Bu içeceklerine kâfur

katlr ve içtikten sonra da azlannda misk kokusunu duyarlar. Tesnîm de

Cennette bir pnardr. Bundan sadece mukarrebûn olanlar saf bir ekilde

1

Mütaffilîn Sur. 24
1

Mütaffifîn Sur. 25
3 bn Ebî eybe (13/142), Hennâd (64, 66) ve Beyhakî (361). bn Ebî eybe ve

Beyhakî'de bn Mes'ûd yerine Mesrûk’un açklamas olarak geçer.
4
Mütaffifîn Sur. 25-27
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içebilir. Cennetteki dier insanlar ise bundan ancak içeceklerine kartrarak

içebilirler.”
1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakfnin el-

Ba's 'da bildirdiine göre Mücâhid: "Kendilerine mühürlü halis bir içecek

sunulur. Onun sonu bir misktir. te yaranlar, bunun için yarsnlar. O

içecein katks tesnîm'dir
"2

âyetlerini açklarken öyle demitin “Halis

içecekten (Rahîk) kast içkidir ve koku olarak içine misk de katlmtr. Teriîm

de evlerinin üzerinden kendilerine dökülen bir araptr.”3

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basri):

“Kendilerine mühürlü halis bir içecek sunulur
"4

âyetini açklarken: “Bu halis

içecekten kast içkidir” demitir. "O içecein katks tesnîm'dir
"5

âyetini

açklarken de:
“
Testtim

,

Yüce Allah'n Cennet ahalisi için hazrlayp saklad

bir eydir” demitir.

6

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"Kendilerine mühürlü halis bir içecek sunulur. Onun sonu bir misktir..."
7

âyetlerini açklarken öyle demitir: “Halis içecekten (Rahîk) kast içkidir.

Sonunun misk olmas da içiminin sonunda misk tad vermesidir.”
8

Hennâd, Zeyd b. Muâviye el-Absî'den bildirir: Alkame b. Kays'a, "Onun

sonu bir misktir ..."

9

âyetini sorduumda, bu âyeti "L* lafzyla okudu

ve: “Karm misktir anlamndadr” dedi .

11

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Alkame: “L- Üii®-”
1 buyruunu:

“Karm misktir” eklinde açklamtr.

1
Abdun-ezzâk (2/356, 357).

2
Mütaffifîn Sur. 25-27

1 bn Cerîr (24/214, 218, 219, 221) ve Beyhakî (364).

* Mütaffifîn Sur. 25
I
Mütaffifîn Sur. 27

4 bn Ebî eybe (13/142, 143).
7
Mütaffifîn Sur. 25, 26

*bn Ebî eybe (13/143).
9
Mütaffifîn Sur. 26

10 Mütevâh bir kraattir ve Kisâ de bu ekilde okumutur. Dierleri ise

lafzyla okumulardr, (bkz: en-Ncr, 2/298).
II
Hennâd (67).
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bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mâlik b. el-Hâris: "O

içecein katks tesnlm'dir
"2

âyetini açklarken: “Teriîm Cennette Dir

pnardr. Bundan sadece mukarrebûn olanlar saf bir ekilde içebilir.

Cennetteki dier insanlar ise bundan ancak içeceklerine kartrarak

içebilirler" demitir.

3

Abd b. Humeyd, krime'den bildirin “Teriîm, Cennet ahalisinin en güzel

içeceidir. Birinin kavminin en deerli ve üstün kiisi olduunu ifade etmek

için bu kelimeyi (=senâm )
kullandklann görmez misin?"

bn Ebî eybe, Hennâd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Mes'üd:

"Kendilerine mühürlü halis bir içecek sunulur. Onun sonu bir misktir..."
4

âyetlerini açklarken öyle demitin "Bu halis içecein mühürlü olmasndan

kast, kanml olmasdr. Sonu misk olmas da tad ile kokusunun misk gibi

olmasdr." 5

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin el-Ba's *da Ali

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Kendilerine mühürlü halis bir içecek

sunulur"
6
âyetini açklarken: "Halis içecekten (=Rahîk) kast içkidir. Bu içecek

miskle mühürlenip kapatlmtr" demitir.

7

Firyâbî, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd:

“SlLj. buyruunu açklarken öyle demitin "Bundan kast, misk ile

mühürlenmesi deil kanmnn misk olmasdr. Hanmlannzn: «çecee koku

olarak unu unu kattm» dediini iitmez misiniz?”
9

Ibnu’l-Enbârî el-Vakfu ve'l-bditâ'öe Alkame'den bu yorumun aynsn

bildirir.

1

Mütaffifin Sur. 26
2

Mütaffifin Sur. 27
i bn Ebî eybe (13/142).
*
Mütaffifin Sur. 25, 26

s bn Ebî eybe (13/142) ve Hennâd (66). bn Ebî eybe'nin yannda Mesrûk un

açklamas olarak yer alr.

” Mütaffifin Sur. 25
7 bn Cerir (24/217) ve Beyhakî (357).

* Mütaffifin Sur. 26
9
Taberânî (9062), Hâkim (2/517) ve Beyhakî (359).
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bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebu’d-Derdâ:

"Onun sonu bir misktir..."
1
âyetini açklarken öyle demitir: “Gümü gibi

bembeyaz bir araptr. Cennettekiler bütün içeceklerin sonunda bunu içerler.

Dünya ahalisinden biri parman bu içecein içine batrp çkarsa dünya

üzerindeki tüm canllar onun kokusunu duyarlard."
2

Ahmed ve bn Merdûye'nin Ebû Saîd el Hudrî’den bildirdiine göre

Resûlullah [sbIUIbIvj Beyh «miim) öyle buyurmutur: "Dünyada iken susuz kalm bir

mümine bir kase su içiren kiiye Yüce Allah kyamet gününde mühürlü halis

bir içecekten (rahîk) içirir."
3

Beyhakî’nin bildirdiine göre Atâ: “Tesnîm, suyuna içki de katlan bir

pnann addr" demitir.
4

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirir:
“Tesnîm

,
Cennet ahalisinin en güzel

içeceidir. Mukarrebûn olanlar bunu saf olarak içerken, kitaplan sadan

verilenlere ancak içeceklerine kantnlarak ikram edilir.”

5

bnu’l-Mubârek, Saîd b. Mansûr, ibn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd,

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "O içecein

katks tesnfm'dir"* âyetini açklarken:
"
Tesnîm Cennette bir pnardr.

Kitaplan sadan verilenlerin içeceklerine katlarak verilirken, mukarrebûn

olanlar ise bunu saf bir ekilde içerler.”
7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin Yûsuf b. Mihrân vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs’a, "O içecein katks tesnîm'dir
"8

âyeti sorulunca öyle

1

Mütaffifin Sur. 26
2 bn Cerîr (24/218) ve Beyhakî (365).
3 Ahmed 17/166, 167 (11101). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
4
Beyhakî (366).

5

Abdurrezzâk (2/357) ve Beyhakî (363).
6
Mütaffifin Sur. 27

7 bnu'l-Mubârek (1522), bn Ebî eybe (13/142) ve Hennâd (65, 66). bn Ebî eybe'nin

yannda Mesrûk'un açklamas olarak yer alr.
4
Mütaffifin Sur. 27
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demitir: "Bu da Yüce Allah’n: "Yaptklarna karlk olarak, onlar için ne

mutluluklar saklandn hiç kimse bilemez"
1 buyurduu eylerden biridir."

bnu'l-Münzir, Huzeyfe b. el-Yemân'dan bildirin “Teriîm, Adn

Cennetinden çkan bir pnardr ki mukarrebûn olanlar onu katksz, saf bir

ekilde içerler. Altlarndan akarak da kitaplar sa taraftan verilenlerin yanna

kadar ular. Su, süt, bal gibi ne kadar içecekleri varsa hepsine kanp onlara

ho bir koku verir."

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Kelbî: "Teriîm,

Cennetliklerin üst tarafndan üzerlerine akan bir pnardr. Ondan sadece

mukarrebûn olanlar içlerler" demitir .

2

u^ j<$\

\y\S U • . • o «Â jli£Jl {ja

“Dorusu günahkârlar iman edenlere gülüyorlard... te
bugün de inananlar kâfirlere gülerler... Kafirler

yaptklarnn cezasn buldular m?" (Müuffifîn Sur. 29, 34 , 36)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu günahkârlar iman

edenlere gülüyorlard" 3
âyetini açklarken: "Kafirler dünyada iken

inananlarla alay etme babnda: "Vallahi bunlar yalan söylüyor. Davalannn

hiçbir deeri yok” diyorlard.

Ahmed Zühd’de, bn Ebi'd-Dünya es-Samfta ve Beyhakfnin uabu'l-

man’da bildirdiine göre Resûlullah (sofohhu aM* ««ileni) öyle buyurmutur:

"Dünyadayken insanlarla alay eden kiiye kyamet gününde Cennet

kaplarndan biri açlr ve kendisine: «Buraya gel! Buraya gel!» denilir. O kii

sknt ve üzüntü içinde yaklanca kap yüzüne kapatlr. Sonra baka bir kap:

kendisine açlr ve: «Buraya gel! Buraya gel!» denilir. Sknt ve üzüntü içinde

yaklanca o da yüzüne kapatlr. Bu ekilde çarld her kap yüzüne kapanr.

‘Secde Sur. 17
1

Abdurrezzâk (2/357).
J
Mütaffiftn Sur. 29
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Sonunda bir kap açlp da: «Buraya gel! Buraya gel!» denildiinde girmekten

umudunu kestii için artk gitmez olur
:'A

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Katâde: "te bugün de nananlar kâfirlere gülerler"
2
âyetini açklarken öyle

demitin Bu konuda Ka'b(u’l-ahbâr): "Cennet ahalisi ile Cehennem ahalisi

arasnda pencereler vardr. Cennet ahalisinden biri Cehennem ahalisinden

düman olan birine bakmak istedii zaman bu pencerelerden bakabiliri'

derdi .

3

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: “ ji

Oy"4
ifadesini: "Cezalann buldular m?" eklinde açklamtr.

1

Ibn Ebi'd-Dünya (285) ve Beyhakî (6757). Mürsel zayf hadistir (Bakn: Elbânî,

Dalfu't-Terîb ve't-Terhîb, 1762).
1

Mütaffifîn Sur. 34
3
Abdurrezzâk (2/357).

4
Mütaffifîn Sur. 36
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bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “nikâk Sûresi, Mekke'de nazil oldu" demitir .

1

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyriden aynsn bildirir.

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve ibn Merdûye, Ebû

Râfi'den bildirin Ebû Hureyre'nin arkasnda yats namazn kldm. Ebû

Hureyre namazda nikâk Sûresi’ni okurken secdeye gitti. Neden secde

ettiini sorduumda: “Ebu’l-Kâsm’n (laiBiiahu Bsyhi wnikm) arkasnda da bu ekilde

secde etmitim. Ölene kadar da bu sûrede secde etmeye devam edeceim"

dedi .

2

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve bn

Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi mailem) arkasnda

namaz klarken nikâk ile Alak sûrelerinde secde ettik."
3

Baavî Mu'cem’de ve Taberânî'nin Safvân b. Assâl'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (sallaiiahu dertu «eseHem) nikâk Sûresi'nde secde etmitir .

4

bn Huzeyme, Rûyânî Müsted’de ve Diyâ el-Makdisî el-Muhtâre’de

Büreyde’den bildirin “Hz. Peygamber Maiimu nieyh meiiem) öle namaznda nikâk

Sûresi ile benzeri sûreleri okurdu ." 5

cJÜÎj * lijj cJU-j cJiîj * OjöJD iL-tît iij
* ^ +

1 bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).
2 bn Ebî eybe (2/7), Buhârî (766, 768, 1078), Müslim 578 (110), Ebû Dâvud (1408) vc

Nesâî (967).
3 bn Ebî eybe (2/6), Müslim 578 (108, 109), Ebû Dâvud (1407), Tirmizî (573, 574),

Nesâî (966) ve bn Mâce (1059).
4
Taberânî (7393). Heysemî, Mecmuu 'z-Zeviidde (2/286) der ki: "snâdmda çok zayf

biri olan Yahya b. Ukbe b. Ebi'l-Ayzâr vardr."
5 bn Huzeyme (511). Muhakkiki: "snâd sahihtir" demitir.
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J /

"Gök yanld, Rabbine kulak verip boyun eecek hale

getirildii zaman; yer uzatlp dümdüz edildii ve

içindekileri atp boald zaman; Rabbine kulak verip

boyun eecek hale getirildii zaman! Ey insan! üphe yok

ki sen Rabbine kar çaba üstüne çaba göstermektesin,

sonunda ona varacaksn. Kitab kendisine sandan verilen

kimse, kolay geçirecei bir hesaba çekilir ve ailesinin

yanna sevinçle döner. Ama kitab kendisine arkasndan
verilen kimse «Mahvoldum» diye barr ve çlgn alevli

cehenneme girer. Çünkü o, ailesi içinde sevinçli idi. Donsu
o hiçbir zaman dönmeyeceini sanmt. Oysa gerçekten

Rabbi onu görüyordu. Andolsun afaa, geceye ve içinde

topladklarna, dolunay halindeki Ay'a! üphesiz siz hâlden

hâle geçeceksiniz. Böyleyken onlar neden iman etmezler?

Onlara Kur'ân okunduu zaman secde etmezler. Aksine

kafirler yalanlyorlar. Halbuki Allah onlarn gizledii eyleri

çok iyi bilir. Onlara ac azab müjdele! Ancak iman edip de

sâlih ameller ileyenler bitmez tükenmez bir mükâfat
vardr. (in§îkâk Sur. 1-25)
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz.Ali: "Gök yarld zaman "

1

âyetini

açklarken: "Gök yarlp galaksiden aynlr” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "cJU-J I4Î3J âyetini

açklarken: “Gök Rabbine boyun eer ki ona yakan da budur” demitir.
3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Siiddî: £3) cjslj”

4

âyetini

açklarken: "Gök Rabbine boyun eer ki ona yakan da budur” demitir.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "I4Î3J buyruunu

açklarken: "Yüce Allah onunla konuunca gök bunu duyup dinler” demitir.

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "cJU-j cJily*
6
âyetini açklarken

"Rabbinin emrini duyup bu emre boyun eer” demitir. "Yer uzatlp

dümdüz edildii ve içindekileri atp boald zaman"7 buyruunu

açklarken: "Kyamet gününde dümdüz edilir. çindeki ölüleri çkarp onlardan

kurtulur” demitir.
8

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bunun aynsn bildirir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "çindekileri atp boald
zaman"9

âyetini açklarken: "çindeki altndan hâzineleri çkard zaman,

anlamndadr” demitir.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Hâkim ve Beyhakî Delml*de Abdullah b. Amr’dan

bildirir "Kâbe yeryüzünden iki bin yl önce vard. "Yer uzatlp dümdüz

edildii zaman" 10
âyetinde ifade edilen budur. Yeryüzü Kâbe’nin altndan

balamak üzere yaylp uzatlmtr.”11

1 nikâk Sur. 1

2 nikâk Sur. 2
3
Fethu’l-Bârfde (6/294) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

4 nikâk Sur. 2
5 nikâk Sur. 2
* nikâk Sur. 2
7 nikâk Sur. 3, 4
I Hâkim (2/518).
9 nikâk Sur. 4
10 inikâk Sur. 3
II Hâkim (2/518) ve Beyhakî (2/44).



Âyet: 1-25 307

Hâkim, bn Ömer'den bildirin Kyamet gününde yeryüzü bir deri parças

gibi yaylp açlr. Sonra Yüce Allah, insan, cin, ehli ve vahi hayvan, ne kadar

mahlukat varsa hepsini hareder. Öylesi bir günde Yüce Allah hayvanlar

arasnda ksas uygular ve boynuzlu koyun tarafndan süsülen boynuzsuz

koyun bile ondan hakkn alr. Hayvanlar arasnda bu ekilde ksas uygulamas

bitip de herkes hakkn dierinden aldktan sonra onlara: “Toprak olun!”

buyurur. Kafir onlann bu durumunu görünce: “Keke ben de onlar gibi

toprak olsaydm" der .

1

Hâkim’in -ceyyid bir senedle- Câbiriden bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiialiahu sigyhi veseliem) öyle buyurmutur:
"Kyamet gününde yeryüzü bir deri

parças gibi yaylr. Sonrasnda her bir insan için yeryüzünde ancak ayaklarnn

basaca kadar bir yer bulunacaktr.
"2

Ebu’l-Kâsm el-Huttelî ed-Dîbâc’da bn Ömer’den bildirin Hz. Peygamber

(uflaflehu aleyhi mellem), "Gök yarld zaman"3
âyeti konusunda öyle buyurdu:

"Kyamet gününde topra yarlp da mezarndan ilk çkacak kii ben olacam.

Dorulup mezarmda oturduumda yer de benimle birlikte hareket edecektir.

Ona: «Neyin var?» diye sorduumda: «Rabbim
, içimdekileri çkarp atmam ve

eskiden olduu gibi içimde hiçbir eyin kalmamasn emretti» karlm verir.

te, «Ve içindekileri atp boald zaman»
4
âyetinde ifade edilen de budur.

"

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Rabbine

kulak verip boyun eecek hale getirildii zaman"5 âyetini açklarken: “Gök,

Rabbinin emrini iitir ve bu emri yerine getirir" demitir. "çindekileri atp

boald zaman"6
âyetini açklarken: “çinde bulunan hazine, insan, canl ne

kadar ey varsa onlan dan atp onlardan kurtulur" demitir. "Ey insan!

üphe yok ki sen Rabbine kar çaba üstüne çaba göstermektesin ..."
7

1 Hâkim (4/575).
2 Hâkim (4/570).
3
Inikâk Sur. 1

4
Inikâk Sur. 4

5
tnikâk Sur. 2

* tnikâk Sur. 4
7

tnikâk Sur. 6
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âyetini açklarken de: "Bu çabalardan kast, Allah için yaplan amellerdir”

demitir.

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: "Ey insan! üphe yok ki sen

Rabbine kar çaba üstüne çaba göstermektesin ..."
2
âyetini açklarken: "Bu

çabalardan kast, Allah için yaplan amellerdir" demitir.

3

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey insan! üphe yok ki sen

Rabbine kar çaba üstüne çaba göstermektesin, sonunda ona varacaksn"4

âyetini açklarken: "Ey insan! Dorusu Rabbine kar iyi olsun kötü olsun baz

amellerde bulunmaktasn ve yaptn bu amellerle huzuruna çkacaksn,

anlamndadr*’ demitir.

5

bnu'l-Münzir*in bildirdiine göre Süddî: "Ey nsan! üphe yok ki sen

Rabbine kar çaba üstüne çaba göstermektesin, sonunda ona varacaksn"6

âyetini açklarken: "Ey insan! Dorusu sen Rabbin için amellerde

bulunmaktasn ve sonunda da bu amellerinle kar karya geleceksin

anlamndadr" demitir.

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bnu'l-Münzir ve bn
Merdûye, Hz. Âie'den bildirin Resûlullah (ulMUn aleyhi «senem):

"
ncesine kadar

hesaba çekilen herkes helak olacaktr
f"

buyurdu. Kendisine: "Yüce Allah:

"Kitab kendisine sandan verilen kimse, kolay geçirecei bir hesaba

çekilir
" 7
buyurmuyor mu?" dediimde, Resûlullah (laflallahu aleyhi ««(lam): "O (hesaba

çekilme deil) amellerin arzedilmesidir. ncesine kadar hesaba çekilecek kii

helak olacaktr" karln verdi .

8

Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Hâkim ve bn Merdûye, Hz. Âie'den

bildirin Bir defasnda Resûlullah'n Mallak aleyhi «s*iem) namazda: "Allahm! Beni

kolay bir hesaba çek" diye dua ettiini iittim. Namaz bitirince: "Yâ Resûlallah!

1

Abdurrezzâk (2/358, 359).
2 nikâk Sur. 6
3 bn Ebîeybe (13/581).
* nikâk Sur. 6
5 bn Cerîr (24/235).
6
nikâk Sur. 6

7

nikâk Sur. 7, 8
3 Ahmed 40/236, 237, 41/152, 287, 42/466 (24200, 24605, 24769, 25707), Buhârî (4939,

6536, 6537), Müslim (2876) ve Tirmizî (2426, 3337).
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Kolay hesap da nasl oluyor?" dediimde, Allah Resûlü (uiiaiMu aleyhi mHern):
"
Yüce

Allah'n, kiinin amel defterine bakt zaman baz günahlarm görmezden

gelmesidir. Yoksa kii incesine kadar hesaba çekilirse helak olur" buyurdu.
1

bnu'l-Münzirln bildirdiine göre Hz. Âie: "Kolay geçirecei bir hesaba

çekilir
"2

âyetini açklarken: “Kiiye günahlar gösterildikten sonra bu

günahlan balanr" demitir.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir/in bildirdiine göre Hz. Âie: "Kyamet

gününde hesaba çekilenler Cennete sokulur" dedi ve: "Kitab kendisine

sandan verilen kimse, kolay geçirecei bir hesaba çekilir
"3

âyetlerini

okudu. Yine: "Suçlular simalarndan tannr, perçemlerinden ve

ayaklarndan yakalanrlar
"4

âyetini okudu.
5

8ezzâr, Taberânî M. el-Evsafta, bn Adiy, Beyhakî ve Hâkimin Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiM öyle buyurmutun

"Kendisinde üç hasleti tayan kiiyi Yüce Allah kolayca geçirecei bir hesaba

çeker ve rahmetiyle onu Cennete sokar. Bu üç haslet de bir eyleri senden

esirgeyen kiiye hiçbir eyi esirgemeyip vermen, sana hakszlk eden kiiyi

balaman ve seninle ilikisini kesen akraban ziyaret etmendir."
6

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Ailesinin yanna sevinçle

döner" 7
âyetini açklarken: “Cennette kendisine tahsis edilen ailesinin yanna

gider" demitir. "Ama kitab kendisine arkasndan verilen kimse"
8
âyetini

açklarken de: “Kolu yerinden çkanlp srtna konulduu için kitab

arkasndan verilecektir"' demitir.

1 Ahmed 40/260 (24215), bn Cerîr (24/236, 237) ve Hâkim (8/57, 255, "sahih").

Müsnetf in muhakkikleri öyle demilerdi: "Bir defasnda Resûlullah'n (sallallahu aleyhi

vesellem) namazda: "Allahm! Beni kolay bir hesaba çek " diye dua ettiini iittim" ksm
dnda sahih hadistir."

7 nikâk Sur. 8
3 nikâk Sur. 7, 8
*
Rahmân Sur. 41

s bn Ebî eybe (13/361)
6

Bezzâr (Kefu'l-Estâr. 1906), Taberânî (909, 5064), bn Adiy (3/1125), Beyhakî (10/235)

ve Hâkim (2/518). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (8/154) der ki: "snadnda metruk biri

olan Süleyman b. Dâvud el-Yemâr.î vardr."
7 nikâk Sur. 9
8 nikâk Sur. 10
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bnu’l-Münzir, Humeyd b. Hilâl’dan bildirin Bize anlatlana göre kyamet

gününde kii: “Ef filann olu filan! Hesab vermeye gel!” diye çarlr. Ancak

kii o korku içerisinde: "Acaba benden bakas m çanlyor” demeye balar.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakfnin el-Ba's’da

bildirdiine göre Mücâhid: "Ama kitab kendisine arkasndan verilen

kimse" 1
âyetini açklarken: "Kyamet gününde sol kolu yerinden çkanlp

srtna konulaca için arkasndaki bu kolla kitabn alacaktr” demitir.
2

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: si-û”
3
âyetini açklarken:

"Feryat figan ederek «Vay halime!» diyecektir” demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Çünkü o, ailesi içinde sevinçli

idi
"4

âyetini açklarken: "Dünyada iken ailesi içinde sevinçliydi” demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Dorusu o hiçbir zaman dönmeyeceini sanmt"5
âyetini açklarken:

“Öldükten sonra bir daha diriltilmeyeceim sanmt” demitir.
6

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Katâde’den aynsn bildirir.
7

bn Ebî Hâtim'in Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: " jl

j$5o”
8
âyetini: “Geri dönmeyeceini sand” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "J^io jl öl”
9

âyetini: “Bize

dönmeyeceini sand” eklinde açklamtr.

Tastî MesâiVde ve Taberânî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn

Abbâs’a: $ jT"
10 buyruunu sorunca, bn Abbâs: "Habelilerin dilinde

1 nikâk Sur. 10
1
Tafflcu't-Ta'fflc (4/364) ile Fethu'l-Bârîde (8/697) geçtii üzere Firyâbî.

3 nikâk Sur. 11
4 nikâk Sur. 13
3 nikâk Sur. 14
6 bn Cerîr (24/242) ve el-tkân’de (2/54) geçtii üzere fbn Ebî Hâtim.
7
Abdurrezzâk (2/358).

' nikâk Sur. 14
9 nikâk Sur. 14
10 nikâk Sur. 14
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Yahûr ifadesi geri dönmek, anlamndadr. Âyet de “Geri dönmeyeceini

sand" anlamna gelir" dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. Lebîd'in:

“Kii kayan bir yldn ile gibidir

Parlarken somadan bir küle döner

"

dediini iitmez misin?"l

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: jj 'J iîj
"2

âyetini

açklarken öyle demitir: “Geri dönmeyeceini zannetti, anlamndadr.

Habelilerin, ailesine dönmesi için kiiye: "Hur ilâ ehlike (=Ailene dön)"

dediklerini iitmez misin?"

bn Ebî eybe, Avvâm b. Haveb'ten bildirir: Mücâhid'e afak ifadesini

sorduumda: "afak, Güne'indr” dedi .

3

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir, Abd b. Humeyd ve bn
Merdûye’nin bildirdiine göre bn Ömer: "afak ufuktaki kzllktr" demitir.

4

Semmûye’in Fevâid’de bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "afak

ufuktaki kzllktr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "afak ufuktaki kzllktr"

demitir.

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "afak

ufuktaki beyazlktr" demitir .

5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Andolsun afaa"6
âyetini açklarken: "afaktan kast, gündüzün

tümüdür" demitir.

7

Abd b. Humeyd, ikrime’den aynsn bildirir.

1
Mesâilu Nâfi' (24) ve Taberânî (10597).

2 nikâk Sur. 14
3 bn Ebî eybe (1/333).
A
Abdurrezzâk (2122) ve bn Ebî eybe (1/333).

5
Abdurrezzâk (2/359).

1 nikâk Sur. 16
7

ibn Ebî eybe (2/530).
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Saîd b. Mansûr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: " Us JÛJlj

jUs
" 1

âyetini: "Andolsun geceye ve içinde barnan eylere" eklinde

açklamtr .

2

Ebû Ubeyd Fadâil’öe, îbn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "^Us US jdlis
"3

âyetini: "Andolsun geceye ve

içinde toplad eylere” eklinde açklamtr.

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre ikrime: "Andolsun

geceye ve içinde topladklarna
"5

âyetini açklarken: "çinde

topladklanndan kast, ylanlar, akrepler ve dier böceklerdir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun

geceye ve içinde topladklarna*
6

âyetini açklarken: "çinde

topladklanndan kast, içinde banndrd hayvanlardr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr.

"Andolsun geceye ve içinde topladklarna”

7

âyetini açklarken: "çinde

topladklanndan kast, gece yaplan eylerdir" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs:

\l[ âyetini: "Andolsun dolunay halindeki Ay'a eklinde

açklamtr.

9

Tastî Mesâil’de, bnu'l-Enbârî el-Vakju ve'l-btidâ’âa ve Taberânî'nir

bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "^ \l[ ^s" 10
âyetin

sorunca, bn Abbâs: " Vesak ifadesinden kast, toplanma, bir araya gelmedir'

1

nikâkSur. 17
2
Fethu'l-Bârî’de (8/697) geçtii üzere Saîd b. Mansûr. bn Hacen "isnad sahihtir'

1

demitir.
7 nikâkSur. 17

* bn Ebî eybe (2/235) ve bn Cerîr (24/245).
5 nikâk Sur. 17
6 nikâkSur. 17
7
nikâk Sur. 17

* nikâk Sur. 18
’ bn Cerîr (24/248).
10
nikâkSur. 18
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dedi. Nâfi’: “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da ibn Abbâs

u karl verdi: “Evet, bilirler. bn Sirma'nn:

'Durmadan baran devekularmz var

Bir çoban bulsalar toplanacaklar" dediini itmez misin?”
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: “Jâil \l[ jlZl$"
2
âyetini: “Andolsun dolunay halindeki Ay'a eklinde

açklamtr.3

Abd b. Humeyd, krime'den bunun aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre bn Abbâs’a, “ ^13

fy"
4
âyeti sorulunca öyle dedi: “Vesak ifadesinden kast, toplanma, bir

araya gelmedir. airin:

"Durmadan baran devekularmz var

Bir çoban bulsalar toplanacaklar" dediini iitmez misin?”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dolunay halindeki Ay'a"

5

âyetini açklarken: "Ayn on üçüncü gecesidir” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb:

âyetini: “Hâlden hâle geçeceksiniz” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "üphesiz siz hâlden hâle

geçeceksiniz"
7

âyetini açklarken: “Bir durumdan sonra baka duruma

düeceksiniz" demitir.

1

Mesâilu Nâfi' (9) ve Taberânî (10597).
1 nikâk Sur. 18
3 Abdurrezzâk (2/358).

* inikâk Sur. 18
5 nikâk Sur. 18
5 nikâk Sur. 19
7

inikâk Sur. 19
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Buhârî'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti \A» jS'ji”
1
lafzyla

0

okumu ve açklarken: “Bir hâlden baka bir hâle geçeceksin anlamndadr ki

bundan da kast Peygamberimizdir (saiiaiiehu byhi mailem)” demitir.

2

Ebû Ubeyd el-Krââfâe, Saîd b. Mansûr, bn Meni', Abd b. Humeyd, bn
Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

ili» lafzyla okumu ve açklarken: "Bir hâlden baka bir hâle
m

geçeceksin anlamndadr ki bundan da kast Peygamberimizdir (»ia»w*. akyk

mallan)” demitir.
2

Tayâlisî, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin bildirdiine göre

bn Abbâs bu âyeti lü> Ü'/)" lafzyla okumu ve açklarken: "Ey

Muhammedi Semann bir katn ap dierine geçeceksin, anlamndadr"

demitir.
4

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, Hâkim el-Kunâ'da, Taberânî, bn Mende

arâibu u'be ’de ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti

û* lifi» lafzyla okumu ve açklarken: "Ey Muhammedi Semann

bir katn ap dierine geçeceksin, anlamndadr” demitir.
5

Bezzârin bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti ö* lafzyla
0

okumu ve açklarken: “Ey Muhammedi Bir durumdan sonra baka bir

duruma geçeceksin, anlamndadr” demitir.
6

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre a’bî bu âyeti
“

ü* I4»
W

lafzyla okumu ve açklarken: "Ey Muhammedi Semann bir
0

katn ap dierine geçeceksin, anlamndadr” demitir.
1

1 bn Kesir, Hamza, Kisâî ve Halef de bu ekilde okumulardr. Nâfi', Âsim, tan

Âmir, Ebû Amr, Ebû Cafer ve Yâkub ise '"JS'Jj (Düeceksiniz)" lafzyla okumulardr,

(bkz: en-Ner, 2/298).
2
Buhârî (4940).

3

Fethu'l-BârVde (8/698) geçtii üzere Ebû Ubeyd, el-Metâlibu'l-Âl/e'de (4178) geçtii

üzere bn Meni' ve bn Cerir (24/251).
4 bn Kesîr, Tefsir

1de (8/381) geçtii üzere Tayâlisî ve Taberânî (11173).
5
Taberânî (10068). Heysem!, Mecmau'z-Zevâiddc (7/135) der ki: "snadnda zayf biri

olan Hüseyn b. Abdilevvel vardr."
6
Bezzâr (1602). Heysemî, Mecmau z-Zevaidde (7/135) der ki: "snadnda zayf biri

olan Câbir el-Cu'fî vardr."
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Abdun-ezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, ibnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-Ba's’da

bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti “&> ,> lU» lafzyla okumu ve
e

açklarken: "Gök önce çatlayacak, sonra yarlacak sonra da kzla dönecektir”

demitir.

2

bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mekhûl: "üphesiz siz

hâlden hâle geçeceksiniz"
3
âyetini açklarken: "Her yirmi ylda bir daha önce

yapmadnz yeni bir ey yapacaksnz” demitir.

4

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "üphesiz siz hâlden

hâle geçeceksiniz"
5
âyetini açklarken öyle demitir "Dünyada iken aa

mertebede olan bir topluluun âhirette mertebesi yüksek olacaktr. Dünyada

iken mertebesi yukarda olan bir topluluun ise âhirette mertebesi aada
olacaktr."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katide: "üphesiz siz hâlden hâle

geçeceksiniz"
6

âyetini açklarken öyle demitir: "Kii dünyada bolluk

içindeyken bir bakarsn skntya dümütür. Bazen de kii sknt içindeyken

bir bakarsn bolluk ve refaha kavumutur.”

Nuaym b. Hammâd ve Ebû Nuaym’n Hilye’de bildirdiine göre Mekhûl:

"üphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz"
7
âyetini açklarken: "Her yirmi ylda

bir daha önce olmadnz yeni bir durumda olacaksnz” demitir .

8

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye bu âyeti lafzyla,

"v” harfini fetha ile okumutur.

Abd b. Humeyd’in Ebû Amr b. el-Alâ vastasyla bildirdiine göre Mücâhid

bu âyeti lafzyla, harfini fetha ile okumutur.

1 bn Kesîr, Tefsî/de (8/381) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
1

Abdurrezzâk (2/359), bn Cerîr (24/255) ve Hâkim (2/518, "sahîh").
J nikâk Sur. 19
4 bn Kesîr, Tefsî/de (8/382) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
s nikâk Sur. 19
5 nikâk Sur. 19
7 nikâk Sur. 19

* Nuyam b. Hammâd (42) ve Ebû Nuaym (5/184).
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Abd b. Humeyd’în bildirdiine göre Âsim bu âyeti lafzyla, çoul

anlamn verecek ekilde “y” harfini ötre ile okumutur.

bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “ li &lj

oa*y"
7
âyetini: “Allah onlann gizledii eyleri biliri' eklinde açklamtr.3

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Katâde: "Halbuki Allah onlarn gizledii

eyleri çok iyi biliri
'4

âyetini açklarken: “Kalplerinde gizlediklerini biliri'

demitir.
5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: o$£sî li fiti îl>l3”

6

âyetini

“Allah onlann gizledii eyleri biliri' eklinde açklamtr. “j>!ü ’£

buyruunu da: “Onlara hesapsz bir ekilde mükafat vardr” eklinde

açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî); "Ancak iman edip de

sâlih ameller ileyenler için bitmez tükenmez bir mükâfat vardr"8
âyetini

açklarken: "Onlara verdii mükafatlan balanna kakmaz” demitir.

Tastî'nin MesâiVde bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: " yA

’j"s buyruunu sorunca, bn Abbâs: "Mükafatlan eksiksiz bir ekilde

verilir, anlamndadr” dedi. Nâfi’: “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. Züheyriin:

Üstünlüü, hzl atn yava ata üstünlüü gibidir

Verecei zaman eksiksiz ve söylemeden verir
'

dediini iitmez misin?”
10

1 nikâk Sur. 19
2 nikâk Sur. 23

’ Fclhu'1-Bâr?de (8/697) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* nikâk Sur. 23
s
Abdurrezzâk (2/360).

6 nikâk Sur. 23
7
inikâk Sur. 25

* inikâk Sur. 25
9 nikâk Sur. 25
10
el-tkân'de (2/102) geçtii üzere Tast.



BURÛC SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu’d-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Burûc Sûresi, Mekke'de nazil oldu” demitir.

1

Abd b. Humeyd, Ebû Hureyre'den bildirir. "Resûlullah (sdUiahu^eyhivenliem) yats

namazlannda Burûc ile Târik sûrelerini okurdu.”2

Ahmed ve Abd b. Humeyd, Ebû Hureyre'den bildirin “Resûlullah (saiiBiiatu sieyhi

veseilem) yats namazlannda Semâvât Sûreleri eklinde adlandnlan sûrelerin

(Burûc ile Tânk sûreleri) okunmasn emretti.”
3

Tayâlisî, bn Ebî eybe Musannefte, Ahmed, Dârimî, Ebû Dâvud, Tirmizl,

Nesâî, bn Hibbân, Taberânî ve Beyhakî Sütten ’de Câbir b. Semure'den

bildirir: "Hz. Peygamber (salltllhu derhi mllun) öle ile ikindi namazlannda Tânk ile

Burûc sûrelerini okurdu .”
4

Saîd b. Mansûr, Câbiriden bildirir: Resûlullah (saHaiiahu aleyhi «ilem), Muâz'a

(Yemen'e gönderirken): “Onlara yats namazm kldrrken A'lâ, Leyi ve

Burûc sûrelerini oku
"
buyurdu.

*

"Andolsun burçlara sahip gökyüzüne, vaadedilmi güne,

ahide ve ahit olunana/' (Burûc Sur. 1-3)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Burçlar, gökyüzünde olan

saraylardr” demitir.

5

1 bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâil (7/142).
2 Ahmed 14/77, 78 (8332). Muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.
3 Ahmed 14/78 (8333). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
4
Tayâlisî (811), bn Ebî eybe (1/356), Ahmed 34/497 (20982), Dârimî (1/295), Ebû

Dâvud (805), Tirmizî (307, "hasen"), Nesâî (978), bn Hibbân (1827), Taberâru" (1966) ve

Beyhakî (2/391). Hasen sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Trmzî, 252; Sahih

Sünen tb Dâvud, 722).
s bn Cerir (24/260).
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bnu'l-Münzir, A’me'ten bildirin Abdullah’n örencileri: "Andolsun

burçlara sahip gökyüzüne"1
âyetini açklarken: "Saraylan bulunan

gökyüzüne andolsun, anlamndadr” derlerdi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ebû Sâlih: “Andolsun

burçlara sahip gökyüzüne
"

2

âyetini açklarken: “Burçlardan kast, büyük

yldzlardr1
' demitir.

bn Merdûye, Câbir b. Aboillah'tan bildirir: Hz. Peygamberie (saiisiishu aleyh

»eselim), “Andolsun burçlara sahip gökyüzüne"1
âyeti sorulunca:

"
Burçlardan

kast yldzlardr" buyurdu. "Gökte burçlar vareden, oradak saçan Güne
ve aydnlatan Ay' yaratan Allah, yücelerin yücesidir

"4
âyeti sorulunca:

"Burada da burçlardan kast yldzlardr" buyurdu. "Nerede olursanz olun,

salam burçlar içinde bulunsanz bile, ölüm size yetiecektir..."
5

âyeti

sorulunca: "Buradaki burçlardan kast saraylardr" buyurdu.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Andolsun

burçlara sahip gökyüzüne, vaadedilmi güne, ahide ve ahit olunana
"6

âyetlerini açklarken öyle demitin “Gökyüzünün burçlan yldzland-.

Vaadedilmi günden kast da kyamet günüdür. ahid olan ile ahit olunan da

Yüce Allah'n deerini yüksek kld ve dünyada olan iki gündür. Bu

günlerden birinin kyamet günü, dierinin ise Arafe günü olduu bize

anlatlrd .”7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(- Basri):

"Andolsun burçlara sahip gökyüzüne, vaadedilmi güne, ahide ve ahit

olunana"8
âyetlerini açklarken öyle demitir: “Gökyüzü en güzel bir ekilde

dokunup yaratldktan sonra yldzlarla süslenmitir. Vaadedilmi bu gin

kyamet günüdür. ahid olan gün Cuma günü, ahit olunan da kyamet

günüdür.”

1 Burûc Sur. 1

7
Burûc Sur. 1

* Burûc Sur. 1

1
Furkân Sur. 61

s
Nisâ Sur. 78

6 Burûc Sur. 1-3

7
Abdurrezzâk (2/361).

8
Burûc Sur. 1-3
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Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid:

"Andolsun burçlara sahip gökyüzüne*1
âyetinf açklarken: “Gökyüzünün

burçlanndan kast yldzlardr" demitir. "ahide ve ahit olunana"
2
âyetini

açklarken de: “ahit olan insanoludur. ahit olunan da kyamet günüdür"

demitir.
3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Vaadedilmi güne, ahide

ve ahit olunana"

4

âyetlerini açklarken öyle demitir: “Vaadedilmi gün

kyamet günüdür. ahit olan gün Cuma günü, ahit olunan gün de Arafe

günüdür ki bir dier ad Hacc Ekberidir. Yüce Allah Cuma gününü

Muhammed (taMahu aleyhi veseiiem) ile ümmetine bayram günü klmtr. Bu günü

onlann bayram yaparak da slam ümmetini dier ümmetlerden daha üstün

klmtr. Cuma günü Allah katnda günlerin efendisidir. Yüce Allah'n en

sevdii ameller de böylesi bir günde yaplan amellerdir. Bugünde de öyle bir

an vardr ki namaz klp hayr duasn bu ana denk getiren Müslüman kula

Yüce Allah istedii eyi verir.”

Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Ebi'd-Dünya EhvâVde, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, ibn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Sünen'de Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (allulahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur:

"Vaadedilmi gün kyamet günü , ahit olunun gün Arafe günü, ahit olan gün

de Cuma günüdür. Güne hu günden daha üstün bir günün üzerine domu
veya batm deildir. Bu günde de öyle bir an vardr ki hayr duasn bu ana

denk getiren mümin kula Yüce Allah mutlaka icabet eder. Böylesi bir anda bir

eyden snan kiiyi de Yüce Allahsnd eye kar korur.'*

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Hureyre’den bildirir: "ahide ve

ahit olunana"
6
âyeti konusunda Resûlullah (sailaUu aleyhi veseüem): "ahit olan gün

1 Burûc Sur. 1

1

Burûc Sur. 3
3 bn Cerîr (24/261, 267).
*
Burûc Sur. 2,

3

5
Tirmizî (3339), bn Cerîr (24/263, 264), bn Kesîr, Tefsirde (8/385) geçtii üzere bn

Ebî Hâtim ve Beyhakî (3/170). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî,

2659).
6
Burûc Sur. 3
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Arafe günü ile Cuma günüdür. ahit olunan gün de vaad edilmi olan gündür

ki o da kyamet günüdür" buyurmutur .

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hz.Ali: "Vaadedilmi

gün kyamet günü, ahit olan gün Cuma günü, ahit olunan gün de Kurban

bayram günüdür" demitir.

bn Cerîr, Taberânî ve Ibn Merdûye, urayh b. Ubeyd vastasyla Ebû Mâlik

el-E’arî'den bildirir: Resûlullah tsaiyishu aleyhi »araM öyle buyurdu:
"
Vaadedilmi

gün kyamet günü, ahit olan gün Cuma günü, ahit olunan gün de Arafe

günüdür. Cuma gününü Yüce Allah bizim için seçmitir. Orta namazdan

(=Salâtu'l-Vustâ) kast da ikindi namazdr."

2

Saîd b. Mansûr, urayh b. Ubeyd'den mürsel olarak aynsn bildirir.

bn Merdûye ve bn Asâkir, Cübeyr b. Mutlm'den bildirir "ahide ve ahit

olunana" 1
âyeti konusunda Resûlullah (nUUu

«

mIM: "ahit olan gün Cuma

günü, ahit olunan gün de Arafe günüdür
" buyurmutur .

4

Abd b. Humeyd de bn Abbâs ve Ebû Hureyre'den mevkûf (yani onun

sözü) olarak aynsn bildirir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin Saîd b. el-

Müseyyeb’den bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu aiarTi Te»Uem>:
"
Günlerin efendisi

Cuma günüdür ki ahit olan gün de budur. ahit olunan gün de Arafe

günüdür" buyurmutur.

5

bn Mâce, Taberânî ve bn Cerîriin Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre

Resûlullah (sallalai™ aleyhi «sedan): "Cuma günü bana çokça salatu selam edin. Zira bu

gün ahit olunan bir gündür ki melekler bu güne ahit olurlar" buyurmutur.

6

1

Hâkim (2/519) ve Beyhakî (3/170).
1 bn Cerîr (24/263, 266) ve Taberânî (3458). Heysemî, Mecmau'z-Zevâitfde (7/135) der

ki: "snadnda zayf biri olan Muhammed b. smâîl b. Ayya vardr."
3

Burûc Sur. 3
4 bn Asâkir (11/307).
1 bn Cerîr (24/265).
6 bn Mâce (1637) ve bn Cerîr (24/270). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Datf Sünen lm

Mâce, 362).
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Abdunrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "ahide ve ahit olunana"
1

âyetini

açklarken: "ahit olan gün Cuma günü, ahit olunan gün de Arafe günüdür"

demitir.

2

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre adamn biri Haan b. Ali'ye,

"ahide ve ahit olunana”
3

âyetini sordu. Haan: "Benden önce bunu

kimseye sordun mu?" deyince, adam: "Senden önce bn Ömer ile bnu'z-

Zübeyrîe sordum. Bunlann Kurban bayram günü ile Cuma günü olduunu

söylediler" karln verdi. Bunun üzerine Haan: "Deil! ahit olandan kast

Muhammed'dir (nliaUtu bWh ««ilen)” dedi ve: *. ..Seni de onlarn üzerine bir ahit

yaptmz zaman halleri nice olacak"
4

âyetini okudu. Ardndan: "ahit

olunan da kyamet günüdür" dedi ve: "...Bu, insanlarn toplanaca gündür.

Bu, ahit olunacak bir gündür"
5
âyetini okudu."6

Abd b. Humeyd, Taberânî M. el-Evsat ile M.es-Saîr1de ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Haan b. Ali: "ahide ve ahit olunana”
7

âyetini açklarken: "ahit olandan kast, dedem Resûlullah’tr (saiieilahu aleyhi vessibm),

ahit olunandan kast da kyamet günüdür” dedi ve: "Ey Peygamber! Biz seni

hakikaten bir ahit, bir müjdeleyici ve bir uyarc olarak gönderdik”
8
âyeti

ile "...Bu, ahit olunacak bir gündür"9 âyetini okudu .

10

Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Ebi’d-Dünya EhvâVde, Bezzâr, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir, bn Merdûye ve bn Asâkir'in deiik kanallardan bildirdiine göre

bn Abbâs: "Vaadedilmi güne, ahide ve ahit olunana"
11

âyetlerini

açklarken: "Vaadedilmi günden kast, kyamet günüdür. ahit olandan kast,

Muhammed (ssilaflahu alerhi «Eaeiiem)^ ahit olunandan kast, da kyamet günüdür” dedi

1

Burûc Sur. 3
2

Abdurrezzâk (2/361) ve bn Cerîr (24/265).
3

Burûc Sur. 3
A
Nisa Sur. 41

5 Hûd Sur. 103
6 bn Cerîr (24/266).
7

Burûc Sur. 3
* Ahzâb Sur. 45
5 Hûd Sur. 103
10
Taberânî, M.el-Evsat (9482), M.es-Saîr (2/131).

11
Burûc Sur. 2,

3
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ve: "...Bu, insanlarn toplanaca gündür. Bu, ahit olunacak bir gündür" 1

âyetini okudu .

2

bn CenVin Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "ahit olandan

kast, Yüce Allah, ahit olunandan kast da kyamet günüdür” demitir.*

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “ahit olandan kast. Yüce

Allah'tr” demitir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre >bn

Abbâs: "ahit olandan kast, Yüce Allah, ahit olunandan kast da kyamet

günüdür” demitir.

bnu’l-Münzir'in Ebû Zabyân vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “ahit

olandan kast insan, ahit olunandan kast da kyamet günüdür” demitir.

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre krime: “ahit olandan kast insann amellerine ahitlik

edecek olandr. ahit olunandan kast ise kyamet günüdür" demitir.

4

+ *yjJI olî jlsJI âjiiSl 4>Uw>t jî

jLi-lil silii 43 (^JJl * JjJjJl

Ji>Jl OÜp flfr

1 Hûd Sur. 103
3
Nesâî, S. el-Kübrâ (11663). Bezzâr (Kefu’l-Estâr, 2283) ve bn Cerir (12/574, 24/260-

3 bn Cerir (24/269).
4
Abdurrezzâk (2/361).
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"Kahrolsun o hendek (=Uhdud) sahipleri! iddetle yanan o

atein sahipleri! Ki üzerine oturmulard. Onlar da
Müminlere yapmakta olduklar ikenceyi seyrediyorlard. Bu
inkarclarn, inananlara kzmalar; onlarn sadece, göklerin

ve yerin hükümranl kendisinin bulunan ve övülmee
layk ve güçlü olan Allah’a inanm olmalanndand. Allah

her eye ahiddir. üphesiz iman eden erkek ve kadnlan
belaya uratp sonra tövbe etmeyenler, onlar için cehennem

azab vardr. Yakc azap da onlaradr.” (Burûc Sur. 410)

ibn Ebî Hâtim'in Abdullah b. Nücey vastasyla bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib: "Hendek sahiplerinin peygamberi Habeli birisiydi" demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Haan vastasyla bildirdiine göre Ali b.

Ebî Tâlib: "Kahrolsun o hendek sahipleri!"
1

âyetini açklarken: "Bunlar

Habelilerdir" demitir.

ibn Cerîr ve fanu'l-Münziriin bildirdiine göre ikrime: "Kahrolsun o

hendek sahipleri!"

2

âyetini açklarken: "Bunlar Nebatilerdendi" demitir.

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kahrolsun o hendek sahipleri!"
5

âyetini açklarken öyle demitin “Bunlar srailoullarndan bir topluluktur.

Hendekler açp içinde ateler yakmlar sonra da bu atee atmak üzere

hendeklerin yanna inanan erkek ile kadnlar dizmilerdir."
4

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

“Uhdûd, Necrân'da yarklardr. Bu yanklarda insanlara ikence ederlerdi"

demitir.

5

bn Asâkiriin bildirdiine göre Abdurrahman b. Cübeyr b. Nüfeyr: "Bu

hendek olaylan (Yemen kral) Tubba’ zamannda olmutu” demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Kahrolsun o hendek

sahipleri!"
1

âyetini açklarken öyle demitir: Yerde hendekler açp bunlarn

1

Burûc Sur. 4
1

Burûc Sur. 4
3

Burûc Sur. 4
4 bn Ccrir (24/272).
s
Talîku't-Ta'lîk (4/364) ile rtthu’l-Bârîde (8/698) geçtii üzere Firyâbî.
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içinde de ateler yakmlar sonra Müslümanlar getirip: “Allah'n inkar edip

bizim dinimize tâbi olun! Aksi taktirde sîzleri bu atee atanz” demilerdi.

Müslümanlar küfür yerine atei tercih edince de bu hendeklerdeki atee

atlmlard.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Kahrolsun o

hendek sahipleri!” 3
âyetini açklarken öyle demitin Bize bildirilene göre Ali

b. Ebî Tâlib öyle derdi: “Bunlar Yemen köylerinde yaayan insanlardr. 3u

insanlann müminleri ile kafirleri birbirieriyle savanca müminler kafirlere

galip geldi. Sava sonras birbirlerine ihanet etmeyeceklerine dair sözier

verdiler ve anlamalar yaptlar. Ancak kafirler onlara ihanet edip hepsini

yakaladlar. Müminlerden biri kafirlere: “Hayrl bir i yapmak ister misiniz?

Büyük bir ate yakn ve bizleri bu atee sunun. Sizin dininize girmeyi kabul

edenler çkarsa zaten sizin de istediiniz budur. Kabul etmeyenleri ise atee

atarsnz" dedi. Bunun üzerine kafirler büyük bir ate yaktlar ve müminleri

atee sundular. Küfre girmeyi kabul etmeyen müminleri de bir bir bu atee

atmaya baladlar. Geriye kalan ihtiyar bir kadn atee girme konusunda az

bir tereddüt edince kucandaki bebei ona: “Atee gir ve münafk duruma

düme!" dedi. Yüce Allah da onlarn bana gelenleri: "Kahrolsun o hendek

sahipleri! iddetle yanan o atein sahipleri! Ki üzerine oturmulard. Onlar

da Müminlere yapmakta olduklar ikenceyi seyrediyorlard
' 3

eklinde

anlatmtr. Burada atein üzerine oturanlar müminler, onlan seyredenler ise

kafirlerdir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "üphesiz

iman eden erkek ve kadnlar belaya uratp sonra tövbe etmeyenler...”
4

âyetini açklarken: “Beladan kast, onlan atete yakmalandri’ demitir.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: "üphesiz iman eden erkek ve kadnlar belaya uratp sonra

1

Burûc Sur. 4
2

Burûc Sur. 4
3

Burûc Sur. 4-7
4
Burûc Sur. 10
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tövbe etmeyenler ...*
1

âyetini açklarken: "Beladan kast, onlara ikence

etmeleridir" demitir.
2

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Zorba hükümdarlardan biri

yerde hendekler açp içlerini atele doldurdu. Sonra müminleri bu atein

yanna getirdi. Kendisine tâbi olup küfre dönenleri serbest brakp, dinine

tâbi olmay kabul etmeyenleri ise atee atmaya balad. Sra kucanda küçük

olu olan bir kadna gelince, kadn ateten geri çekilir gibi oldu. Ancak

kucandaki bebei: "Anneciim! Atee atla ve münafklardan biri olma!"

deyince, kadn atee atlad. Vallahi atee atlanlar ateten bir parça olacak

ekilde yandktan sonra hep birlikte Yüce Allah’n rahmetine nail oldular.

Resûlullah (saUsiiahu aleyhi veseiiem) de bu konuda: "Ne zaman bu hendek sahiplerini

hatrlasam belann skntsndan Allah'a snrm" buyurmutur.

bn Merdûye, Abdullah b. Nücey'den bildirir: Necrân piskoposu Hz. Ali'nin

yanna geldi ve ona hendek ashâbnn (ashâb- uhdûd) kssasn sordu.

Piskopos bu kssaya yönelik bir eyler de anlatnca Hz. Ali: "Ben onlarn

kssasn senden daha iyi biliyorum" dedi ve öyle anlatmaya balad:

"Habelilere kendilerinden bir peygamber gönderildi. Yüce Allah: "Andolsun,

senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattklarmz

da var, anlatmadklarmz da var...*
3

buyurur. Bu peygamber insanlan

Allah'a davet edince bazlar ona tâbi oldular. Kendisine kar çkanlarla

savanca da ona tâbi olan arkadalan öldürüldü. Kendisi de yakalanp

baland. Ancak kaçmay baannca etrafnda toplanan birkaç kiiyle birlikte

yine kafirlere kar savat. Ancak arkadalar yine öldürüldü ve kendisi de

yakalanp baland. Sonrasndan kafirler yerde hendekler açp bunlarn içinde

ateler yaktlar. Daha sonra da insanlan bu ate dolu hendeklerin yanna

getirdiler. Peygambere tâbi olduunu söyleyenleri atein içine atmaya,

kendilerinden olduunu söyleyenleri ise serbest brakmaya baladlar. En son

gelenler arasnda kucanda erkek bebek bulunan bir kadn vard. Kadn

korkuya kaplnca kucandaki bebek: "Anneciim! Tereddüt etme ve atee

gir!" dedi. Bunun üzerine de kadn atee atlad."

1

Burûc Sur. 10
2

Talîleu't-Ta’lîk (4/364) ile Felhu’l-BSrTde (8/698, 699) geçtii üzere Flryâbî ve bn
Cerir (24/280).

5 Mü'mir Sur. 78
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Abd b. Humeyd, Seleme b. Kuheyl’den bildirir. Hz. Ali’nin yannda hendek

ashab (ashâb- uhdûd) zikredilince: “çinizden onlar gibi olanlar da var. Onun

için bu konuda onlardan daha aciz olmayn" dedi.

Abd b. Humeyd, Ali b. EbîTâlib’den bildirir Mecûsilere de bir kitap inmiti

ve kitaplanna sk skya balydlar. çki onlara helal klnmt. Krallanndan

biri içki içince sarho oldu. Sarho olunca da kzkardei veya kzyla ilikiye

girdi. Ancak kendine gelince bu yaptna piman oldu. likiye girdii kza:

"Yazklar olsun bize! Böylesi bir eyi nasl yapabildik? Bundan birçk yolu var

m?" deyince, kz: “Bundan tek çk yolu insanlara bir konuma yapp: "Ey

insanlar! Allah kzkardeinizle (veya kendi kznzla) evlenmeyi sîzlere helal

kld" demendir. Bunun üzerinden bir zaman geçip de insanlar bunu

unutunca yeniden bir konuma yapp böylesi bir evlilii haram klarsn"

karln verdi. Bunun üzerine kral bir konuma yapmak üzere kalkt ve: "Ey

insanlar! Allah kzkardeinizle (veya kendi kznzla) evlenmeyi sîzlere helal

kld" dedi. Ancak insanlar: “Böylesi bir eye inanmaktan veya böylesi bir eyi

dorulamaktan Allah’a snrz! Bunu bize söyleyen herhangi bir peygamber

oldu mu? Allah Kitâb'nda böylesi bir eyi indirdi mi?” diyerek kraln

söylediini kabul etmediler. Bunun üzerine kral, kzn yanna döndü ve:

"Yazklar olsun sana! nsanlar söylediimi kabul etmediler!" dedi. Kz: “ayet

kabul etmiyorlarsa o zaman krbaçla bunu onlara kabul ettir" dedi.

Kral insanlan krbaçlatarak bunu kabul ettirmek istedi, ancak yine kabule

yanamadlar. Kral, kzn yanna döndü ve: “Onlara kar krbaç kullandm,

ancak yine kabul etmediler" dedi. Kz: “O zaman onlara kar klc kullan"

deyince, kral bunu kabul etmeleri için klçlan kullanmaya balad. Ancak

insanlar bunu yine kabul etmeyince, bu sefer kz: “Hendekler aç ve bu

hendeklerin içinde ateler yak. Sözünü kabul edeni serbest brak, kar

çkanlan da hendeklere at" dedi. Bunun üzerine kral hendekler açtrd ve

içlerinde ateler yakt. Sonra ülkesinin insanlann srayla bu hendeklere

getirtti. Evlilik konusunda sözünü kabul edenleri serbest brakrken kar

çkanlan atein içine attrd. Yüce Allah da onlar hakknda: "Kahrolsun o

hendek sahipleri! iddetle yanan o atein sahipleri! Ki üzerine

oturmulard. Onlar da Müminlere yapmakta olduklar ikenceyi

seyrediyorlard. Bu inkarclarn, inananlara kzmalar; onlarn sadece,

göklerin ve yerin hükümranl kendisinin bulunan ve övülmee layk ve

güçlü olan Allah'a inanm olmalarndand. Allah her eye ahiddir.
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üphesiz iman eden erkek ve kadnlar belaya uratp sonra tövbe

etmeyenler, onlar için cehennem azab vardr. Yakc azap da onlaradr"
1

âyetlerini indirmitir.

2

bn Ebî eybe, Avf'tan bildirir: “Resûlullah (»iittu aleyh wreHem),yantnda hendek

sahipleri (ashâb- uhdûd) zikredildii zaman belann iddetinden Allah'a

snrd .”1

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve

Taberânî, Suheyb'den bildirir: Resûlullah (ukHahu üieyti maktu) ikindi namazn

kldktan sonra konuuyormu gibi dudaklarn oynatrd. Kendisine: “Yâ

Resûlallah! kindi namazn kldktan sonra neden konuur gibi dudaklarn

oynatyorsun?” diye sorulunca öyle buyurdu: "Peygamberlerden biri,

ümmetinin çokluuna hayran kald ve: «Bunlarn karsnda kim durabilir?»

dedi. Bunun üzerine Yüce Allah ona: «Onlara söyle bir tercihte bulunsunlar

!

Ya cezalarn ben vereyim ya da onlara dümanlarn musallat edeyim» diye

vahyetti. Yüce Allah'n cezasn tercih edince onlara ölümü gönderdi. Öyle ki

tek bir günde bile onlardan yetmibin kii öldü."

Suheyb der ki: Resûlullah (saiiaiiohu aleyhi veseiiem) bu hadiseyi anlatt zaman

ardndan unu da anlatrd: "Eskilerden bir kral vard ve bu kraln da kendisine

kehanetlerde bulunan bir kahini bulunuyordu. Bir gün bu kahin: «Bana akll

veya zeki bir çocuk bulun da bildiklerimi ona da öreteyim. Zira ölüp gitmekten,

bildiklerimin de benimle birlikte yok olup gitmesinden ve benden sonra bunlar

bilen birinin kalmamasndan korkuyorum» dedi. Bunun üzerine kahinin dedii

vasflarda genç bir çocuk buldular ve kahinin yanna gidip gelmesini,

bildiklerini ondan örenmesini söylediler. Çocuk da denildii gibi kahinin

yanna gidip gelmeye balad. Kahin giderken de yolu üzerinde kilisesinde

duran bir rahip vard. Çocuk da kahinin yanma her gidiinde bu rahibin yanna

uruyor ve burada ne yaptn soruyordu. Çocuk devaml olarak gidip gelirken

bunu sorunca sonunda rahip: «Burada Allah'a ibadet ediyorum» dedi.

Sonrasnda genç çocuk devaml olarak rahibin yannda oturmaya ve ara ara

kahinin yanna gitmeye balad. Kahin de çocuun ailesine: «Çocuunuz

neredeyse yanma hiç gelmiyor» diye haber yollad. Çocuk bunu rahibe

1

BurûcSur. 4-10
3

Tahricu Ahâdîsi'l-Keâfda (4/183) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
1 bn Ebî eybe (13/227, Avf vastasyla Hasan'dan).
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söyleyince, rahip de ona: «ayet kahin nerede olduunu sorarsa ailenin yannda

olduunu söylersin. Ailen nerede olduunu sorarsa da kahinin yannda

olduunu söylersin» dedi.

Çocuk bu durum üzerindeyken bir defasnda bir grup insanla karlatt.

Aslan denilen bir hayvan önlerini kesmi onlar yollarndan etmiti. Bunun

üzerine çocuk bir ta ald ve: «Allahm
!
ayet rahibin dedikleri hak ise bu tala

u hayvann ölmesini senden diliyorum. Yok, eer kahinin dedikleri hak ise bu

ta u hayvana bir ey yapamasn» dedi. Ta atnca da aslan öldü. Oradakiler:

«Hayvan kim öldürdü?» diye sorunca, birisi: «u çocuk öldürdü» karln
verdi. Ardndan insanlar korkuya kapldlar ve: «Bu çocuk hiç kimsenin

bilmedii eyleri biliyor» demeye baladlar. Ama biri de bu söylenenleri

duyunca çocuun yanna geldi ve: «Eer gözlerimi tekrar açarsan sana unu
unu vereceim» dedi. Çocuk: «Dediin eyleri senden istemiyorum. An ak

Gözlerin görmeye balarsa tekrar görmeni salayana iman eder misin?» diye

sorunca, ama adam: «Evet, ederim» dedi. Çocuk dua edince Yüce Allah adamn

gözlerini açt. Adam da gözleri açlnca Allah'a iman etti.

Kral olanlardan haberdâr olunca rahibi, çocuu ve gözleri açlan adam

yanna getirtti. Onlara: «Herbirinizi dierinden farkl bir ekilde öldürecein:!»

dedi. Sonrasnda emrederek rahip ile gözleri açlan adam öne alnd. Birinin

bann ortasna testere konuldu ve ikiye biçildi. Dieri de farkl bir ekilde

öldürüldü. Çocuk için de: «Bunu filan daa götürün ve oradan aaya atn!»

dedi. Çocuu aldlar ve bandan aa atmalar emredilen daa götürdüler.

Ancak dan tepesine çkana dek yanndaki adamlar teker teker aa dümeye

balad ve geriye sadece çocuk kald. Adamlar bu ekilde düüp ölünce çocuk

geriye döndü. Bunun üzerine kral adamlarna çocuu alp denize atmalar.n

söyledi. Adamlar çocuu alp denize gittiler. Ancak Yüce Allah çocuun

yanndaki tüm adamlar denizde bodu ve çocuu korudu.

Bunun üzerine çocuk kraln yanna döndü ve: «Beni bir yere balayp okla

vurmadan öldüremezsin. Oku atarken de: '‘Çocuun Rabbi olan Allah n
adyla!" demelisin» dedi. Bunun üzerine kral emrederek çocuk bir yere

baland. «Çocuun Rabbi olan Allah'n adyla!» diyerek de ona bir ok att.

Çocuk okun sapland yer olan akana elini koydu ve öldü. nsanlar bunu

görünce: «Bu çocuk hiç kimsenin bilmedii eyleri biliyor. Biz de bu çocuun

Rabbine iman ediyoruz» diyerek iman ettiler. nsanlar bu ekilde iman edince
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kraln adamlar ona: «Sen üç kiinin iman etmesinden korkuyordun, ama imdi

herkes iman etti» dediler. Kral da: «Hendekler kazn ve bu hendekleri odun

doldurup atee verin» emrini verdi. Emri yerine getirildikten sonra insanlar

toplad ve: «Kim yeni dininden dönerse onu serbest brakrz. Dönmeyenleri de

atein içine atacaz» dedi. Bu ekilde de kral dininden dönmeyenleri ate dolu

hendeklere atmaya balad. Yüce Allah bu konuda: «Kahrolsun o hendek

sahipleri! iddetle yanan o atein sahipleri! Ki üzerine oturmulard. Onlar

da Müminlere yapmakta olduklar ikenceyi seyrediyorlard. Bu

inkarclann, inananlara kzmalar; onlarn sadece, göklerin ve yerin

hükümranl kendisinin bulunan ve övülmee layk ve güçlü olan Allah'a

inanm olmalarndand. Allah her eye ahiddir. üphesiz iman eden erkek

ve kadnlar belaya uratp sonra tövbe etmeyenler, onlar için cehennem

azab vardr. Yakc azap da onlaradr» 1

buyurur."

Suheyb der ki: “Çocua gelince bu çocuk defnedildikten bir zaman sonra

tekrar çkanld. Bize anlatlana göre Ömer b. el-Hattâb zamannda da

çkanldnda eli öldürüldüü anda olduu gibi akanda duruyordu."2

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin Suheyb'den bildirdiine göre

Resûlullah MaUehu deyti yudum) öyle buyurmutur: "Sizden önceki topluluklardan

birinde, bir kral ve bu kraln da bir sihirbaz vard. Sihirbaz yaland zaman,

krala: «Ben artk yalandm, ecelim de yaklah. Bana genç bir çocuk gönder de

ona sihiri öreteyim» dedi. Kral da sihir öretmesi için ona bir genç yollad.

Genç, sihirbazn yanna giderken yolda bir rahiple karlat ve rahibin yannda

oturup onu sözlerini dinledi. Rahibin sözlerini de çok beendi. Ondan sonra da

genç, sihirbazn yanna her gidiinde rahibe urayp yannda oturur, sihirbazn

yanna gittii zaman da geç kald için sihirbaz onu döver: «Neden geciktin?»

diye çkrd. Evine gitmek için sihirbazn yanndan ayrlnca yine rahibin

yanna gidip otururdu. Geç geldii için ailesi de onu döver: «Neden geciktin?»

diye çkrlard. Genç bu durumu rahibe ikayet edince, rahip ona: "Sihirbaz

seni dövecei zaman ona: «Ailem beni alkoydu, ondan geç kaldm» dersin.

Ailen seni dövmek istedii zaman da: « "Sihirbaz beni alkoydu" dersin» dedi.

1

BurûcSur. 4-10
2
Abdurrezzâk (2/362), Musannef (9751); bn Ebî eybe (10/319, muhtasar olarak);

Müslim (3005); Tirmizî (3340); Nesâî, S. el-Kübrâ (8633, muhtasar olarak) ve Taberânî

(7319).
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Genç bu hal üzerindeyken bir defasnda insanlar yollarndan alkoyan vari

ve çok büyük hayvanla karlat. çinden: «Allah katnda sihirbaz m daha

üstün yoksa rahip mi, bunu ite bugün öreneceim» dedi. Sonra eline bir ta

ald ve: «Allahm! Eer rahibin durumu senin için sihirbazn durumunaan

daha sevimli ve rzana daha uygun ise bu tala u hayvan öldür de insanlar

yollarna gitsinler» dedi. Ona ta atnca hayvan öldü, insanlar da yollanna

devam ettiler.

Sonra genç çocuk, rahibin yanna gelince olanlar ona anlatt. Rahib de ona:

«Evladm! Sen benden daha üstün bir duruma gelmisin. Ancak baz belalara

maruz kalacaksn ve eer kalrsan sakn benden kimseye bahsetme» dedi. Gitiç

çocuk, körleri ve alaca hastalarn da iyiletirmeye, insanlara her türlü hastala

kar ifa datmaya balamt. Kraln kör bir arkada bunu duyunca gencin

yanna birçok hediyeyle geldi ve: «Eer beni de iyiletirirsen buradaki her ey

senin olsun!» dedi. Genç ise: «Ben kimseyi iyiletirmiyorum fakat Yüce Allah

ifa veriyor. Sen de iman edip ona dua edersen sana da ifa verir» karlm
verdi. Adam iman edip dua edince de Yüce Allah ona ifa verdi. Sonra kraln

yanma gelip her zaman oturduu yerde oturdu. Kral ona: «Ey filan! Tekrar

görmeni kim salad?» diye sorunca, adam: «Rabbim!» karltn verdi. Kral:

«Ben mi?» diye sorunca, adam: «Hayr!» karln verdi. Kral: «Benden baka

Rabbin var m ki?» diye sorunca, adam: «Evet, var» dedi. Bunu deyince genç

çocuun adm verene kadar adam ikenceye tâbi tutuldu.

Bunun üzerine kral, genci yanna çard. Ona: «Evladm! Sihirde körleri ve

alaca hastalarn iyiletirecek dereceye ulamsn, birçok hastaya ifa

veriyormusun » deyince, genç: «Ben kimseyi iyiletirmi deilim, ancak 'iüce

Allah iyiletiriyor» karln verdi. Kral: «Ben mi?» diye sorunca, genç:

«Hayr!» karln verdi. Kral: «Benden baka Rabbin var m ki?» diye

sorunca, genç: «Evet! Hem Rabbin hem de Rabbim olan Allah» karlm
verdi. Kral genci de yakalatt ve rahibin adn verene kadar ona da ikence etti.

Sonra rahibi yanma getirtti ve ona: «Dininden çk!» dedi, ancak rahip bunu

kabul etmedi. Bunun üzerine bir testere getirildi ve bann orta yerine konulup

rahip ikiye kesildi, iki parça halinde yere dütü. Sonra kör iken görmeye

balayan adam getirildi ve ona da: «Dininden çk!» dedi. Ancak o da bunu

kabul etmedi. Bunun üzerine bir testere getirildi ve bann orta yerine konulup

ikiye kesildi, iki parça halinde yere dütü.
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Sonra genç çocua: «Dininden çk!» dedi. Çocuk da kabul etmeyince, kral

onu baz adamlarna teslim etti ve onlara

:

«Bunu filan daa götürüp dan
tepesine kadar çkarn. Eer dinini terk etmeyi yine kabul etmezse oradan

aaya atn!» dedi. Bunun üzerine çocuu dan tepesine çkardlar. Çocuk:

«Allahm! Dilediin ekilde beni bunlarn errinden koru» diye dua edince da
salland ve bütün adamlar aaya dütü. Sonra çocuk yürüyerek kraln yanna

geldi. Kral ona: «Yanndakilere ne oldu?» diye sorunca, çocuk: «Yüce Allah

beni onlardan korudu » dedi. Bunun üzerine kral onu baka adamlara teslim etti

ve: «Onu bir gemiye bindirin ve denizin ortasna götürün. ayet dininden

dönmezse denize atn!» emnn verdi. Adamlar genci alp denizin ortasna kadar

götürdüler. Genç çocuk: «Allahm ! Dilediin ekilde beni bunlarn errinden

koru» diye dua edince, gemi devrildi ve bütün adamlar bouldu. Sonra genç

çocuk yürüyerek kraln yanna geldi. Kral ona: «Yanndakilere ne oldu?» diye

sorunca, genç çocuk: «Yüce Allah beni onlardan korudu» dedi.

Sonra krala: « Sana söyleyeceim eyi yapmadan sen beni öldüremezsin!

Ama sana diyeceimi yaparsan öldürürsün» dedi. Kral: «Ne o?» diye sorunca,

genç: «nsanlar bir yerde topla ve beni de bir kütüün üzerine bala. Sonra

benim ok torbamdan bir tane ok alp yayn kiriine koy ve: «Bu gencin Rabbi

olan Allah'n adyla» diyerek oku bana at. ayet bu ekilde yaparsan beni

öldürebilirsin» dedi. Bunun üzerine kral bütün insanlar bir yerde toplad ve

genci de bir kütüe balad. Sonra ok torbasndan bir ok çekti, yayn kiriine

yerletirdi ve: «Bu gencin Rabbi olan Allah'n adyla» deyip oku frlatt. Ok

gidip gencin akana sapland. Genç elini okun sapland yer olan akana
koydu ve öldü.

nsanlar bunu görünce: «Bu gencin Rabbine iman ettik!» demeye baladlar.

Kraln adamlar: «Korktuun ey vard ya! O korktuun eyi Yüce Allah bütün

insanlarn eliyle bana getirdi» dediler. Bunun üzerine kral yol azlarnda

hendeklerin kazlmasn emretti. Hendekler kazlp içlerinde de ateler yakld.

Kral: «Dininden dönenleri serbest brakn, dönmeyenleri de atee atn!» emrini

verdi. Öyle yapmaya baladlar. nsanlar arasnda kura çekiliyor ve öyle atee

atlyorlardu. Nihayet yannda küçük çocuuyla bir kadn geldi ve atee

dümemek için geri çekilir gibi oldu. Bunun üzerine çocuu: «Anneciim!

Sabret, zira sen hak üzerindesin!» dedi."
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4

"üphesiz Rabbinin yakalamas amanszdr. Balatan ve

tekrarlayan odur. 0, çok balayan ve çok sevendir. erefli

Ar'n sahibidir... Hayr, o erefli bir Kur'ân'dr. Levh-i

Mahfuzdadr/' (BurÛc Sur. 12-15, 21, 22)

bnu'l-Münzir ve Hâkim, ibn Mes'ûd'dan bildirir "Andolsun burçlara

sahip gökyüzüne, vaadedilmi güne, ahide ve ahit olunana*
1

âyetlerindeki yemin, "üphesiz Rabbinin yakalamas amanszdr... Hayr, o

erefli bir Kur'ân'dr. Levh-i Mahfuz'dadr"2
âyetleri içindir.

3

bnuM-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "üphesiz Rabbinin

yakalamas amanszdr"4
âyetini açklarken: "Daha önceki âyetlerde yap lan

yemin bu söz içindir" demitir. "Balatan ve tekrarlayan odur"
5

âyetini

açklarken: “ilk yaratan ve onu tekrar geri getirecek olan Allah'tr" demitir.

*0, çok balayan ve çok sevendir"
6

âyetini açklarken de: "Yüce Ailah

kendisine itaat edenleri sever" demitir.

ibn CerVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Balatan ve tekrarlayan odur"
7

âyetini açklarken; “Azab balatan ve onu tekrarlayan odur” demitir.

8

Ebu'-eyh’in Azame*de bildirdiine göre Hüseyn b. Vâkid: "O, çok

balayan ve çok sevendir"
9

âyetini açklarken: “Müminleri balar,

dostlann da sever" demitir.

10

1
Burûc Sur. 1-3

2
Burûc Sur. 12-22

3 Hâkim (2/519).
*
Burûc Sur. 12

5
Burûc Sur. 13

6
Burûc Sur. 14

'

Burûc Sur. 13
1 bn Cerîr (24/283).
9
Burûc Sur. 14

10
Ebu'-eyh (177).
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bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve’s-Sifâföa bildirdiine

göre bn Abbâs: “ajijl
" 1

ifadesini: “Sevgili" olarak açklamtr. "

juo»Ji
”2

âyetini açklarken de: “Pek erefli Ar'n sahibidir
1
' eklinde

açklamtr .

3

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Levh-i

Mahfuz'dadr"* âyetini açklarken: “Ana Kitap (Ümmü'l-Kitâb)tadr" demitir.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: 'Levh-i Mahfuz'dadr"

5

âyetini açklarken öyle demitir: “Bana bildirilene göre vahiylerin üzerinde

yazl olduu levh tek bir tanedir. Bu levh nurdan olup üç yüz yllk bir yolculuk

mesafesi büyüklüündedir."

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Levh-i

Mahfuz'dadr'* âyetini açklarken: “Yüce Allah'n katnda mahfuzdur,

saklanmaktadr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: 'Levh-i

Mahfuz dadr'’ 7
âyetini açklarken: “Müminlerin kalplerinde, gönüllerindedir"

demitir.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Abdullah b. Bureyde: "Levh-i

Mahfuz'dadr'8 âyetini açklarken: “Bu, Allah'n katnda olan bir levh’dir

(kitaptr) ve Ana Kitap (Ümmü'l-Kitâb) denilen de budur” demitir.

bn Cerîr, Enes'ten bildirin Yüce Alah'n: 'Hayr, o erefli bir Kuriân'dr.

Levh-i Mahfuz'dadr"
1

âyetlerinde zikrettii Levh-i Mahfuz, isrâfil'in

alnndadr" demitir.

2

1

Burûc Sur. 14
3 Brûc Sur. 15
3 bn Cerîr (24/283, 284) ve Beyhakî (133). Beyhakî'nin muhakkiki: "snad zayftr"

demitir.
4
Burûc Sur. 22

5

Burûc Sur. 22
1
Burûc Sur. 22

7
Burûc Sur. 22

* Burûc Sur. 22
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Ebu’-eyh -ceyyid bir senedle- Ibn Abbâs'tan bildirin Yüce Allah Levh-i

Mahfuz'u yüz ylk bir yolculuk mesafesi büyüklüünde yaratt, sonra da

henüz mahlukattan bir eyi yaratmam iken Kalem'e: “Mahlukatm

hakkndaki bilgimi bunun üzerine yaz!” emrini verdi. Bunun üzerine Kalem

kyamete dek olacak bütün eyleri buraya yazd .

3

TaberânîM. el-Evsat
1

ta, bn Eb\’d-Dür\ya Mekârimu'l-Ahlâk1
da, Ebu'-eyh

Azame’de, bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-îman'öa Enes'ten bildirdiine

göre Resûluliah (sallaiiaha aleyhi vesellem) öyle buyurmutur. "Yüce Allah'n yeil

yakuttan bir levhi (kitab) vardr ve bunu Ar’n altna koymutur, içinde de

unu yazmtr: «Kendisinden baka ilah olmayan Allah benim! Üç yüz on alt

küsur çeit huy yarattm. Her kim bu huylardan biri ve "U ilahe illallah
"

ehadeti ile birlikte huzuruma gelirse Cennete sokulur.»"

4

Abd b. Humeyd ve Ebû Ya’lâ Müsned’de -zayrf bir senedle- Ebû Saîd el-

Hudri'den bildirdiine göre Resûluliah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur:

"Yüce Allah'n önünde, içinde üç yüz on be çeit eriat bulunan bir levh

vardr. Rahman olan Allah da öyle buyurur: «zzetim ve celâlime andolsun ki

kullarmdan biri bana irk komadan ve içinizden bir eriata tutunmu olarak

huzuruma gelirse onu Cennete sokarm.»"*

el-Ezdî ed-Du'afâ’da ve Ebu'-eyh'in Azame’de Enes'ten bildirdiine göre

Resûluliah (seiiniiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutun "Yüce Allah'n bir taraf

yakuttan dier taraf da yeil zümrütten olan bir Levh'i vardr. Bu Lehv'in

kalemi de nurdandr. Yüce Allah her gün bu Levh'de dilediini yapar.

Dilediini yaratr
,
dilediine nzk verir, dilediini diriltip öldürür, dilediini de

izzetli klar.
'*

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûluliah

(ullaliahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah beyaz inciden bir kitap (levh)

1

Burüc Sur. 21, 22
2 bn Cerîr (24/287).
3 Ebu'-eyh (223).
4

Taberânî (1093), bn Ebi'd-Dünya (28), Ebu'-eyh (163) ve Beyhakî (8547).

Mekârimu'l-Ahlâk ile Azaminin muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
5 Ebû Ya’lâ (1314). Muhakkiki; "isnad zayftr" demitir.
* Ebu'-eyh (159). Ibnu'l-Cevzî, el-Meodû'Ût'ta (1/117) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.
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yaratt ki bu kitabn kapaklan yeil zümrüttendir. Yazlan nurdandr. Yüce

Allah her gün bu kitaba üç yüz altm defa bakar ve bu baklarda diledii eyi

yapar. Dilediini diriltir, dilediini öldürür, dilediini yaratr, dilediine nzk

verir, dilediini aziz, dilediini de zelil klar

1 Ebu'-eyh (160). Muhakkiki: "Zayf hadistir" demitir.



TÂRK SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu’d-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Târik Sûresi, Mekke'de nazil oldu" demitir.

1

Ahmed, Buhârî Târih'de, Taberânî ve bn Merdûye, Hâlid el-Advânî'cen

bildirin “Re5Ûlullah(saiiai*uB*ytn»ereiiem) yardm istemek üzere bize geldiinde cnu

Sakîf çarsnda gördüm. Yayna veya asasna dayanm bir ekilde Tank

Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Cahiliye'deyken örendiim bu sûreyi

Müslüman olduktan sonra da okudum."
3

Nesâî, Câbiriden bildirin Muâz akam namazn kldrrken Bakara ile Nisâ

sûrelerini okuyunca, Hz. Peygamber (seiiBiistu sbyhi nallan): "Ey Muâz ! (Namaz

uzatarak) fitne çkarmak m istiyorsun! Tank ile ems sûrelerini veya benzeri

sûreleri okusaydn yetmez miydi?" buyurdu.
3

ji * 4J&1 ^1 + ijiLîi u üijM uj jjdüij j

JiiU- Lfdp ÜJ

"Göe ve Tark'a andolsun. Târk'n ne olduunu nereden
bileceksin? o, delen yldzdr. Üzerinde gözetiri olmayan

kimse yoktur.” (Tank Sur. 1-4)

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Göe ve Tark'a

andolsun
*4

âyetini açklarken: "Rabbin burada Tânk'a yemin etmitir. Tânk

da gece vakti sana gelen her bir eydir" demitir.

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyriden bildirir: bn Abbâs'a: 'Göe ve Tânk'a

andolsun '5
âyetini sorduumda: "Târk'n ne olduunu nereden

1
bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs, Nâsih (sh. 757) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).

2 Ahmed 31/288 (18958), Buhârî (3/138, 139) ve Taberânî (4126-4128). Müsnefm
muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

3
Nesâî, S. el-Kübrâ (11664).

4 Tânk Sur. 1

5
Tânk Sur. 1
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bileceksin ?'' 1 karln verdi. "Andolsun o sinenlere
” 2

âyetini sorduum: "O

akp akp yuvasna gidenlere
”3 karln verdi. "Evli kadnlarla evlenmeniz

de haram klnd..."
4 buyruunu sorduumda: "...Maliki bulunduunuz

cariyeler müstesna ..."
5 karln verdi. “Sen ne diyorsun?" dediimde de:

“Sorduun eyler konusunda duyduun eylerden baka bir ey bilmiyorum"

karln verdi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Göe ve Târlda andolsun"6

âyetini açklarken: “Geceye ve gece vakti kiinin bana gelen eylere yemin

edilmitir” demitir. "Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur
"

7

âyetini

açklarken de: “Her bir kiinin kendisini gözeten melekleri vardr" demitir.®

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in

Aame’de bildirdiine göre bn Abbâs: “d-â&i (UÛJi
”9

âyetini: “Ik saçan yldz”

eklinde açklamtr. “i»£- lU^ j|"
10

âyetini de: “Herkesin üzerinde

bir gözetici vardr" eklinde açklamtr.

11

ibnu’I-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Göe ve Târk'a

andolsun" 12
âyetini açklarken: “Târik, gündüz gizlenip gece vakti görünen

yldzdr” demitir. "Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur
"13

âyetini

açklarken de: “Her bir kiinin üzerinde amelini, ecelini ve rzkn tespit edip

muhafaza edenler vardr” demitir.

1 Tânk Sur. 2
2
Tekvî Sur. 15

3
Tekvî Sur. 16

4
Nisâ Sur. 24

5
Nisâ Sur. 24

* Tânk Sur. 1

7 Tânk Sur. 4

* bn Cerir (24/288, 292).
5 Tank Sur. 3
10 Tank Sur. 4
11 bn Cerîr (24/289, 292), Fethu'l-BMde (6/365) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Ebu -

eyh (687).
u Tânk Sur. 1

13
Tânk Sur. 4
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: “Göe ve Tark'a andolsun
" 1

âyetini açklarken: “Tânk, gece vakti

yldzlarn aça çkmasdr” demitir. "O, delen yldzdr"2
âyetini açklarken:

"Iyla karanlklan delip geçen yldzdr” demitir. “Üzerinde gözetici

olmayan kimse yoktur"
3
âyetini açklarken de öyle demitir: "Her bir insann

üzerinde onu gözeten melekler vardr. Kiinin ameli, nzk ve ecelini tespit

edip bunu muhafaza ederler. Kii öldüünde de Rabbinin katna çkanlr.”

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhîd: "ÇJlJi âyetini: “Is-k

saçan yldz” eklinde açklamtr

bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Zeyd: "O, delen yldzdr"6 âyetini

açklarken: "Süreyya yldzdr" demitir.

7

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Husayf: “O, delen yldzdr"8 âyetini

açklarken: "Göün haberlerini dinlemek isteyenleri delip geçendir” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, “Üzerinde gözetici olmayan

kimse yoktur"
9
âyetini: £î^ öl” lafzyla, "UJ” ifadesindeki Lim

harfini eddeli vefetha ile okumutur.

10

jZ i/l 1/ JO*

V* iji i/ i ua * J? & * 3^ }
* vijiiij

1 Tânk Sur. 1

2
Tânk Sur. 1

3

Tânk Sur. 4
4
Abdurrezzâk (2/365).

5
Tânk Sur. 3

6 Tânk Sur. 1
7 bn Cerîr (24/290).
8
Tânk Sur. 1

s Tânk Sur. 4
10
Ebû Cafer, bn Âmir ve Hamza da bu ekilde okumulardr. Nâfi', bn Kesir, Rbû

Amr, Kisâî, Yâkub ve Halef ise "Ü" lafzyla, eddesiz bir ekilde okumulardr. (ett-Ner,

2/218).
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"nsan neden yaratldna bir baksn! Atlan bir sudan
yaratld, o, srt ile göüs kemikleri arasndan çkar. Elbette

(Allah'n) onu döndürmeye gücü yeter. O gün bütün srlar
ortaya dökülür. O gün insann gücü de, yardmcs da

OlmaZ. (Târik Sur. 5-1 0)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "nsan neden yaratldna bir

baksn!"
1

âyetini açklarken öyle demitir: "Burada kastedilen kii Ebu’l-

Eüddeyn’dir. Zira bir deri parçasnn üzerinde durur ve: "Ey Kureyliler! Beni

bu deri parçasnn üzerinden atana unu unu vereceim” derdi. Yine öyle

derdi: "Muhammed, Cehennem bekçilerinin on dokuz tane olduunu

söylüyor. Ben tek bama onlardan on tanesiyle ba ederim. Siz de kalan

dokuzla ba edin.”

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "O, srt ile

göüs kemikleri arasndan çkar"
2

âyetini açklarken: "Erkein srt ile

kadnn göüs kemikleri arasndan çkan bir sudur ki bu ikisi olmadan çocuk

da olmaz” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Ebzâ: "Sulb erkekte, terâib ise

kadnda olur" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "O, srt ile

göüs kemikleri arasndan çkar"
3

âyetini açklarken: "Boyun ile boaz

arasndan gelen bir sudan çkmtr” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "
Terâib,

köprücük

kemiinden daha aada olan bir yerdir” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “yir/113”
4
ifadesini açklarken:

"Bundan kast, kadnn tertibi ’dir ki o da gerdanln yeridir” demitir.

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

ifadesinin anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: "
Terâib

,
kadnn gerdanlk

1 Tank Sur. 5
J Tank Sur. 7
1

Târik Sur. 7
4
Tank Sur. 7
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yeri, gerdandr” dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

"Gerdanna sürdüü zafiranla

Boynu ile boaz) panldtyor dediini iitmez misin?”
2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime'ye: "O, srt ile göüs kemikleri

arasndan çkar"
3

âyetini sorulunca öyle dedi: “Erkein srt ile kadnn

gerdan altndan çkan bir sudur, anlamndadr. airin:

"Gerdanna takt inci kolye ile

Boynu ile boaz panld)yor’’ dediini iitmez misin?”

bn Cerir ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: “
Terâib

,
kadnn

iki göüs arasndaki yeridir” demitir.
4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn “Terâib
,
göüstür”

demitir.

Abd b. Humeyd, krime, Atiyye ve Ebû iyâd’dan aynsn bildirir.

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “
Terâib

,

gösün alt ksmnda her iki

taraftan dörder kaburga kemiidir” demitir .

5

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, A'me'ten bildirin “Çocuktaki kemik ile

sinirler erkein suyundan, et ile kan da kadnn suyundan oluur.”
6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Katâde: "O, srt ile göüs kemikleri arasndan çkar
"7

âyetini açklarken:

“Erkein beli ile boaz arasndaki bölgeden çkan bir suyla yaratlr” demitir.

1 Tank Sur. 7
2
el-tkân'de (2/96) geçtii üzere Tastî.

* Târik Sur. 7
* bn Cerîr (24/293).
5
Hâkim (2/520, "sahih”).

6
Abdurrezzâk (2/366).

7 Tank Sur. 7
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"Elbette onu döndürmeye gücü yeter"
1

âyetini açklarken: “Yüce Allah

öldükten sonra tekrar onu diriltmeye, eski haline getirmeye kadirdir"

demitir. "O gün bütün srlar ortaya dökülür"
2

âyetini açklarken:

“Gizlediiniz ne varsa bir gün ortaya dökülecektir. Onun için gizlediiniz ve

açkladnz eyler hep hayrl eyler olsun" demitir. "O gün insann gücü

de yardmcs da olmaz"3
âyetini açklarken de öyle demitir: “O gün kiinin

bana gelecekleri engellemeye gücü yetmez. Allah'a kar da kendisine

yardm edecek kimseyi de bulamaz ."4

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Elbette

onu döndürmeye gücü yeter"
5
âyetini açklarken: “Yüce Allah ihtiyan genç,

genci de ihtiyar gibi yapmaya kadirdir" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"Elbette onu döndürmeye gücü yeter"
6

âyetini açklarken: “Yüce Allah

kiiden çkan nutfeyi çkt yere geri döndürmeye kadirdir" demitir .

7

Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ikrime: "Elbette onu

döndürmeye gücü yeter"
8

âyetini açklarken: “Yüce Allah kiiyi (nutfeyi)

çkt omurgaya geri döndürmeye kadirdir” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Ebzâ: "Elbette onu döndürmeye

gücü yeter"
9

âyetini açklarken: “Yüce Allah kiiyi nutfe olarak babasnn

sulbüne geri çevirmeye kadirdir" demitir.

lbnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(n Basrî): "Elbette onu

döndürmeye gücü yeter"
10

âyetini açklarken: “Yüce Allah kiiyi öldükten

sonra tekrar diriltmeye kadirdir" demitir.

1 Tank Sur. 8
2 Tank Sur. 9
3 Tank Sur. 10
4
Abdurrezzâk (2/360).

i Tank Sur. 8

‘ Tink Sur. 8
7 bn Cerîr (24/298).
1 Tank Sur. 8
9
Tank Sur. 8

10 Tank Sur. 8
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rabî' b. Huseym: "O gün bütün srlar

ortaya dökülür
"

1

âyetini açklarken: “Bu srlar insanlardan gizlediiniz

eylerdir. Oysa bunlar Allah için aikardr. Bu tür eyleri de kendi ilaçlaryla

tedavi edin” dedi. Kendisine: "Bunlarn tedavisi nedir?" diye sorulunca:

“Tövbe edip ayn eyi bir daha yapmamandr" dedi.

bnu’I-Münzir'in bildirdiine göre Atâ: "O gün bütün srlar ortaya

dökülür"
5
âyetini açklarken: "Ortaya dökülecek bu srlardan kast namaz,

gusül ve cenabeti iktir" demitir.

bnu'l-Münzir, Yahya b. Ebî Kesîr'den aynsn bildirir.

Beyhakî’nin uabu'l-îman'âB Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlull ah

(saiialiahu Bieyhi veseiM öyle buyurmutur: "Yüce Allah namaz, zekat, Ramazan orucu

ve gusül olmak üzere dört konuda kullanna güveni esas klmtr. «O gün

bütün srlar ortaya dökülür»
3
âyetinde bahsedilen ve ortaya dökülecek olan

srlar da bunlardr
,"4

Uj J-Ü **\ oli oli fU-lij

"Dönülü göe ve yanlan yeryüzüne and olsun ki o ayran
bir sözdür. 0, bo bir söz deildir. Onlar bir düzen

kuruyorlar, ben de bir düzen kurmaktaym. Onun için

kafirlere mühlet ver, onlara biraz zaman tan!"
(Tank Sur. 11-17)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, Buhârî Târih’de, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh Aame*de, Hâkim ve bn Merdûye'nin

deiik kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs: "Dönülü göe ve yarlan

yeryüzüne and olsun
"5 buyruunu açklarken öyle demitir “Göün

1 Tank Sur. 9
1 Tank Sur. 9
3 Tank Sur. 9

* Beyhakî (2751).
5 Tank Sur. 11, 12
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dönülü olmas yamurlan arda arda yadrmasdr. Yeryüzünün yanlmas da

topra yanp çkan bitkilerden dolaydr." 1

Abd b. Humeyd de Saîd b. Cübeyr, ikrime, Ebû Mâlik, bn Ebzâ ve Rab? b.

Enes'ten aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Dönülü göe ve yarlan

yeryüzüne and olsun"
2 buyruunu açklarken öyle demitir: "Göün

dönülü olmas yamurlan arda arda yadrmasdr. Yeryüzünün yarlmas da

vadiler, sellerin açt yanklar ve geçitler dolasyladr."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atiyye: "Dönülü göe ve yarlan

yeryüzüne and olsun"
3 buyruunu açklarken öyle demitir: "Göün

dönülü olmas yamurlar arda arda yadrmasdr. Yeryüzünün yanlmas her

yl biten bitkiler dolaysyla yanlmasdr.”

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yarlan yeryüzüne and

olsun"

4

buyruunu açklarken: "Yeryüzünün yanlmas vadiler dolaysyladr"

demitir.

bn Mende ve Deylemî, Muâz b. Enes'ten bildirir: "Yarlan yeryüzüne and

olsun"
4 buyruu konusunda Hz. Peygamber (sallallehu eierhi «allan):

"
Allah'n izniyle

yer yarlr ve içindeki ürün ile bitkileri dar verir" buyurmutur .

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Dönülü göe ve yarlan

yeryüzüne and olsun"
7 buyruunu açklarken: "Gök yamur sayesinde her yl

insanlara nzklann yeni batan çkarr. Öyle olmasayd insanlar da sürüleri de

telef olup giderdi. Yer de gördüünüz gibi topra yanlr ve insanlara deiik

bitkiler, ürünler verir" demitir. “O ayran bir sözdür. O, bo bir söz

1

Abdurrezzâk (2/365), Talîku't Ta'lîk (4/364) ile Fethu'l-BârTde (8/699) geçtii üzere

Firyâbl, Buhâri (8/262), îbn Cerîr (24/302, 304), Ebu’-eyh (750) ve Hâkim (2/520,

"sahîh").
2 Tank Sur. 11, 12
3 Tank Sur. 11, 12
4
Tânk Sur. 12

5 Tânk Sur. 12
6
el-sâbe'de (1/133) geçtii üzere bn Mende ve Deylemî (7197).

7 Tânk Sur. 11, 12
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deildir'
1 buyruunu açklarken: “Kur'ân hak ile batl birbirinden kesin bsr

ekilde aynr ve hüküm olarak sözünü söyler. Bouna ve oyun diye söylenmi

deildir" demitir. "Onun için kafirlere mühlet ver, onlara biraz zaman

tanl
"2

âyetini açklarken de: "nkar edenlere mühlet ver ve onlan az daha

kendi hallerine brak. Âyetteki Rüveyd ifadesi 'Az' anlamndadr’ demitir.

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: yi Us
'3

âyetinin anlam nedir?" diye sorunca, ibn Abbâs: "Kurbân bo ve akadan söz

söylemez” dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da

ibn Abbâsu karl verdi: "Evet, bilirler. Kays b. Rtfâ’a'nn:

'‘Bilmiyorum ama sanrm anlayacam

Söylenenler aka m yoksa ciddi mi’’ dediini iitmez misin?"
4

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "J$l» y». Uj"
5
âyetini:

"Kur^n oyun ve elence için inmi deildir’ eklinde açklamtr.

6

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bu yorumun aynsn bildirir.

bn Merdûye, Hz. Ali'den bildirir: Resûlullah'n MaMu deyh rea-fcm) öyle

buyurduunu iittim: "Cebrail geldi ve: «Ey Muhammedi Ümmetin senden

sonra ayrla düecek» dedi. Ona: «Ey Cebrail! Bu durumdan çk yolu

nedir?» diye sorduumda: «Bu durumdan çk, ancak Allah'n Kitab'yla olur.

Büyüklenenler onunla yere çalnr. Ona tutunan kurtulurken ondan uzaklaan

helak olur. O (hak ile batl) ayran bir sözdür. Bo bir söz deildir» karln
verdi."

ibn Cerîr ve bnu’l-Münzirin bildirdiine göre bn Abbâs: "O ayran bir

sözdür. O, bo bir söz deildir
*7 buyruunu açklarken: "O Kurân hak bir

sözdür ve içinde batl bir ey yoktur* demitir. "Onun için kafirlere mühlet

1 Tank Sur. 13, 14
2 Tank Sur. 17
3
Tank Sur. 14

* Mesâilu Nâfi' (36).

s Tank Sur. 14
s bn Ebî eybe (13/539).
7
Tank Sur. 13, 14
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ver, onlara biraz zaman tan!"
1

âyetini açklarken de: "Onlara yakn bir

zamana kadar mühlet ver, kendi hallerine brak" demitir.

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Süddî: "Onun için kafirlere mühlet ver,

onlara biraz zaman tan!"
3
âyetini açklarken: "Kendileriyle savamanza izin

ve emir verene kadar onlan kendi hallerine brak" demitir.

Ibn Ebî eybe, Dârimî, Tirmizî, Muhammed b. Nasr ve bnu'l-Enbârî

Mesâhifde Haris el-A’var'dan bildirin Mescide girdiimde cemaatin kendi

aralannda bo eyler konutuklann gördüm. Bunun üzerine Ali'nin yanna

geldim ve bu gördüümü ona anlattm. Ali öyle dedi: "Gerçekten bunu

yapyorlar m? Resûlullah'n (aaiiailahu aleyhi veseiiem):
"
lerde büyük bir fitne olacak!"

buyurduunu iittim. "Yâ Resûlallah! Ondan nasl kurtulabiliriz?" diye

sorduumda öyle buyurdu: "Yüce Allah'n Kitâb'nda sizden öncekiler ve

sonrakiler hakknda bilgi ve haberler, aranzdaki meseleler için de hükümler

bulunmaktadr. çindekiler bo sözlerden uzak, hak sözlerdir. Her kim

büyüklenerek onu brakrsa Yüce Allah onun iini bitirir. Doru yolu

Kur'ân'dan baka bir yerde arayan Yüce Allah dalâlete düürür. Kur'ân, Yüce

Allah'n kopmaz ipidir. Hikmetli sözleridir, dosdoru yoludur. Kur'ânla

arzular bozulmaz, âlimler Kur'ân'dan doymaz. Diller onu okurken dolamaz,

çok tekrarlansa da bkknlk vermez, arhc yönleri de tükenmez, öyle bir

kitaptr ki cinler bile onu duyduklarnda uzak duramazlar ve: «...Dorusu biz,

doru yola götüren, hayrete düüren bir Kur'ân dinledik de ona

inandk...»

4

derler. Ona göre konuan doru söyler. Onunla hüküm veren âdil

davranm olur. Onunla amel eden mükâfatlandrlr. Ona davet eden dosdoru

yola iletir.

Muhammed b. Nasr ve Taberânî, Muâz b. Cebel’den bildirir: Bir defasnda

Resûlullah (»aiiay* aleyhi vssellem) çkacak fitnelerden bahsetti ve bunlarn büyük ve

ar olacan söyledi. Ali b. EbtTâlib: "Yâ Resûlallah! Bu fitnelerden çk yolu

nedir?" diye sorunca, Allah Resûlü (seiBiahu aleyhi veseüem) öyle buyurdu: "Bunlardan

1 Tank Sur. 17
2
Ibn Cerir (24/306-308).

3 Tank Sur. 17
4
Cin Sur. 1,

2

5 bn Ebî eybe (10/482), Dârimî (2/435), Timizî (2906) ve Muhammed b. Nasr,

Muhtasaru Kiyâmi'l-Leyl (sh. 71). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DalfSünen et-Tirmizî, 554).
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tek çk yolu Allah'n Kitâb'ndadr. Yüce Allah'n Kitâb'mda sizden öncekiler

ve sonrakiler hakknda bilgi ve haberler, aranzdaki meseleler için de hükümler

bulunmaktadr. Her kim büyüklenerek onu brakrsa Yüce Allah onun iini

bitirir. Doru yolu Kur'ân'dan baka bir yerde arayan Yüce Allah dalâlete

düürür. Kur'ân, Yüce Allah'n kopmaz ipidir. Hikmetli sözleridir, dosdoru

yoludur, öyle bir kitaptr ki cinler bile onu duyduklarnda uzak duramazlar ve:

«...Dorusu biz, doru yola götüren, hayrete düüren bir Kur'ân dinledik

de ona inandk...»

1

derler. Diller onu okurken dolamaz, çok tekrarlansa da

bkknlk vermez. "3

1

Cin Sur. I, 2
2
Taberânî 20/84 (160), Heysemi, Mecmau'z-Zevâid'de (7/165) der ki: "snadnda

metruk biri olan Amr b. Vâhid vardr."



A’LÂ SÛRES
(MEKK BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn
Abbâs: “A'lâ Sûresi, Mekke'de nazil oldu" demitir.

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr "A'lâ Sûresi,

Mekke'de nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "A'lâ Sûresi, Mekke'de nazil

oldu" demitir.

ibn Sa'd, bn Ebî eybe ve Buhârî, Berâ b. Âzib’den bildirir.

Müslümanlardan ilk bize gelenler Mus’ab b. Umeyr ile bn Ümmi Mektûm idi.

insanlara Kur’ân' onlar okutuyorlard. Sonra Ammâr, Bilâl ve Sa'd geldi.

Sonra Ömer b. el-Hattâb ashâbdan yirmi kiiyle birlikte geldi. Sonra da Hz.

Peygamber (taiiaiUu aleyh reseiien) geldi. Medinelilerin, Hz. Peygamberin (nUMn aleyhi

reseM geliine sevindikleri kadar baka bir eye sevindiklerini görmedim. Öyle

ki gençler ve çocuklar: ^Resûlullah (saiiBiiahu oieyhi veseiiem) geldi!" demeye baladlar.

Hz. Peygamber (jallaytu aleyhi reelM geldiinde ben A'lâ Sûresi ile benzeri sûreleri

okuyup örenmitim."

2

Ahmed ve Bezzârln bildirdiine göre Hz. Ali: "Resûlullah {salisilata aleyhi reseM

A'lâ Suresi’ni okumay çok severdi" demitir.
1

Ebû Ubeyd, Ebû Temîm'den bildirir. Resûlullah (saitaiiahu aleyhi «allem):

"Müsebbihât sûreleri içinde en deerli olann unuttum" buyurdu. Ubey b.

Ka'b: "Sanrm A’lâ Sûresi’dir" deyince, Allah Resûlü (saiiuiiahu aleyhi veseltom): "Evet!"

karln verdi .

4

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce,

Numân b. Beîr’den bildirir: "Resûlullah (saliadahu aleyhi «seiiem) bayram namazlan ile

1

Îbnu'd-Duays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, De/â/7 (7/142-144).
J bn Sa'd (1/234), bn Ebî eybe (14/82) ve Buhârî (4941).
3 Ahmed 2/142 (742) ve Bezzâr (775, 776). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
4
Ebû Ubeyd, Fedai! (sh. 139).
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Cuma namazlarnda A'lâ ile âiye sûrelerini okurdu. Bayramlar Cuma

gününe denk geldii zaman her iki namazda da yine ayn sûreleri okurdu.

bn Ebî eybe ve bn Mâce, Ebû nebe el-Havlânî’den bildirir: “Hz.

Peygamber (nMUu «aitan) Cuma namazlannda A'lâ ile âiye sûrelerini

okurdu."2

bn Mâce’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Hz. Peygamber (ssiiaiiahu steyti reuikm)

bayram namazlannda A'lâ ile âiye sûrelerini okurdu" demitir .

3

Ahmed, ibn Mâce ve Taberânî, Semure b. Cündüb’den bildirir: "Hz.

Peygamber (uiyUm deyi»«w bayram namazlannda A'lâ ile âiye sûrelerini

okurdu .”4

âfiî, Tayâlisî, Ahmed, Nesâî, ibn Huzeyme, ibn Hbbân ve Taberânî,

Semure b. Cündüb'den bildirir: “Resûlullah Mdiahu aleyhi «uM Cuma namaznda

A'lâ ile âiye sûrelerini okudu .*'5

Bezzârin bildirdiine göre Enes: “Hz. Peygamber (nbUahu elifti nullem) öle ile

ikindi namazlannda A'lâ ile âiye sûrelerini okurdu” demitir.

6

ibn Ebî eybe ve Müslim'in bildirdiine göre Câbir b. Semure: “Hz.

Peygamber (sdUlahuakyfe melln) öle namaznda A’lâ Sûresi’nî okurdu” demitir .

7

bn Ebî eybe, Müslim ve Beyhakî Sünen’öe mrân b. Husayn’dan bildirir.

Resûlullah (uUsfchu aleyhi vesBiiem) öle namazn kldnp selam verdikten sonra

cemaata: "çinizden A'lâ Sûresi'ni okuyan oldu mu?" diye sordu. Adamn biri:

1 bn Ebî eybe (2/141. 142, 176, 14/264); Ahmed 30/332, 359 (18383, 18409); Müslim

(878); Ebû Dâvud (1122); Tirmizî (533); Nesâî, 1423, 1567, 1589), S. el-Kübrâ (1738, 1740,

11665) ve bn Mâce (1281).

' bn Mâce (1 120). Sahih hadistir (Balem: Elbârû, Sahih Sünen bn Mâce, 919).
3 bn Mâce (1 183). Sahih hadistir (Balan: Elbârû, Sahih Sünen bn Mâce, 1061).
4 Ahmed 33/268 (20080) ve Taberânî (6773, 6774, 6776-6778). Müsned' in muhakkikeri:

"isnad sahihtir" demilerdir.
s
âfiî 1/ 309 (ifâu'l-Ay, 433), Tayâlisî (929), Ahmed 33/325, 334 (20150, 20164), Nesâî

(1421), bn Huzeyme (1847), bn Hibbân (2808) ve Taberârû (6775, 6779). Müsnei'in

muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
6
Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 482). Heysemî, Mecmau ’z-Zevûdde (2/116) der ki: "Ravilerin

Sahih'

m

ravileridir."
7 bn Ebî eybe (1/306) ve Müslim (460).
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Ben okudum' deyince, Resûlullah (ssiialiahu aleyhi vBedlam):
"Onu okurken

kartrmamn nedeninin içinizden birinin de onu okumas olduunu
biliyordum" buyurdu .

1

Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, bn Hibbân, Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî,

Ubey b. Ka'b'dan bildirir. '‘Resûlullah Maiu» sfeyh vedi**) vitir namazn A'lâ,

Kâfirûn ve hlas sûreleriyle klard ."2

Ebû Dâvud, Timizi, Nesâî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, Hz. Âie'den

bildirin "Hz. Peygamber (saiiaiiattu aleyhi «Kellem) vitir namaznn ilk rekatnda A’lâ

Sûresi'ni, ikinci rekatnda Kâfirûn Sûresi'ni, üçüncü rekatnda da hlâs Sûresi

ile Muavvizeteyn'i (Felak, Nâs sûrelerini) okurdu."3

Bezzâr'n bildirdiine göre ibn Ömer: "Hz. Peygamber MaHshu aleyta mei^n) vitir

namaznda A'lâ, Kâfirûn ve hlas sûrelerini okurdu" demitir .

4

Muhammed b. Nasr, Enes'ten aynsn bildirir.

bn Ebî eybe, Câbir b. Abdillah'tan bildirir Muâz bir toplulua akam
namazn kldrd. Ensaridan da bir köle devesiyle çalyordu. Namaza

yetiince gelip o da durdu. Ancak Muâz namaz çok uzatnca köle namaz

brakt ve devenin peine dütü. Konu Hz. Peygamber'eMBBhu aleyhi vEiBiam] intikal

ettirilince Muâz'a: "Ey Muâz ! Fitne mi çkarmak istiyorsun? Böylesi bir

durumda kii akam namaznda A’lâ ile ems sûrelerini okusun

"

buyurdu .

5

bn Mâce, Câbiriden bildirin Muâz arkadalarna yats namazn kldrd.

Ancak namaz uzatnca Hz. Peygamber (saiiaiiahu aiey+ veseiiam) ona: "Böylesi

durumlarda ems, A'lâ, Leyi ve Alak sûrelerini oku

"

buyurdu .

6

1 bn Ebî eybe (1/357), Müslim (398) ve Beyhakî (2/162).
2 Ebû Dâvud (1423), Nesâî (1698-1700, 1728, 1729), bn Mâce (1171), bn Hibbân

(2436), Dârakutnî (2/31), Hâkim (2/257) ve Beyhakî (3/38). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahih Sünen bn Mâce, 961).

3 Ebû Dâvud (1424), Tirmizî (463), bn Mâce (1173), Hâkim (2/520, 521) ve Beyhakî

(3/38). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1261).
4
Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 740). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (2/243) der ki: "snadnda

zayf biri olan Saîd b. Sinan vardr."
5 bn Ebî eybe (1/359).
6 bn Mâce (836). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sinen bn Mâce, 682).
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bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir: "Yâ Resûlallah! Secdelerimizde ne

diyelim?" diye sorduumuzda Yüce Allah, A'lâ Sûresi'ni indirdi. Bunun

üzerine Resûlullah laiiaiiahj aleyhi reselim) secdelerimizde bir defa “ Sübhâne

Rabbiye'l -A’lâ(=Yüce Rabbimi tebih ederim)" dememizi emretti.

bn Sa'd, Kelbî'den bildirir Hadramt b. Âmir heyet içinde Hz.

Peygamberim tsallallahu aleyhi re salln;) yarma geldi. Hz. Peygamber (sallalBhu BByhi vBEellem) ile

uzunca bir sohbet yapt. Hz. Peygamber (siiaiiaiu aisyhi veseiiem): "Kur'an'dan

okuyabildiin bir yer var m?" diye sorunca, Hadramî, A’lâ Sûresi’ni: "Yüce

Rabbinin adn tebih et. O, yaratp ekil vermitir. Takdir edip yol

göstermitir. O ki hamileye lütufta bulunmu, kaburgalannn altndan ve

içinden koabilen bir canl çkarmtr” eklinde okudu. Bunun üzerine

Resûlullah (»luiahu slayt* vneUwn): "Sûre diyeceini en iyi ekilde demitir. Ona

eklemelerde bulunma" buyurdu.

Baavî Mu'cem'de Abdumahman b. Ebî Sebire’den bildirir. Babamla

birlikte Hz. Peygamberie (satiaiato aleyhi rerclM geldik. Ona: "Yâ Resûlallah! Vitir

namazn nasl klalm?” diye sorduumda, Allah Resulü CsaLaiiahu slsyhi veseUem): "Vitir

namazn üç rekat olarak kln ve bu üç rekatta A'lâ, Kâfirun ve thlas sûrelerini

okuyun" buyurdu.

Taberânî, Abdullah b. Hâris b. Abdilmuttalib'den bildirir. "Hz.

Peygamberim (saiiatuiu sfeyt* vtseilem) son kld namaz akam namazyd. Bu

namazn ilk rekatnda A'lâ Sûresi'ni, ikinci rekatnda da Kâfirûn Sûresini

okudu.” 1

"Yüce Rabbinin adn tebih et" (A la Sur. )

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Mâce, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye, Ukbe b.

Âmir el-Cühenî’den bildirir: "Azim olan Rabbinin adn tebih et
"2

âyeti nazil

olduu zaman Resûlullah (»iibUbIiu aleyhi reseller): “Rükûlarda Rabbinizi bu ekilde

1 Mecmuu z-Zevâid'de (2/118) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki: "isnadnda

Haccâc b. Nusayr vardr. Ibnu'l-Medînî unu zayf bulurken, ibn Hibbân onun güvenilir

olduunu söylemitir. bn Maîn'de bir rivayette onu güvenilir bulmutur."
* Vâk'a Sur. 74
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tebih edin " buyurdu. "Yüce Rabbinln adn tebih et"
1
âyeti nazil olduunda

da: "Secdelerinizde Rabbinizi bu ekilde tebih edin" buyurdu .

2

Ahmed, Ebû Dâvud, Taberânî, Ibn Merdûye ve Beyhakî Sünen’de bn
Abbâs’tan bildirin Resûlullah (taHoMu Bfsyhi ™s«flan), "Yüce Rabbinin adn tebih

et"
3
âyetini okuduu zaman: "Yüce Rabbimi tebih ederim

"

derdi .

4

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine

göre bn Abbâs, "Yüce Rabbinin adn tebih et** âyetini okuduu zaman:

"Yüce Rabbimi tebih ederim" derdi.

6

Abd b. Humeyd, bn Abbâs’tan bildirir "Yüce Rabbinin adn tebih et"
7

âyetini okuduun zaman: "Yüce Rabbimi tebih ederim" de.

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Enbârf'nin Mesâhifde

bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib namazda iken, "Yüce Rabbinin adn tebih

et"
8

âyetini okuyunca: "Yüce Rabbimi tebih ederim" dedi. Kendisine:

“Kur'ân'a eklemede mi bulunuyorsun?" denilince: "Hayr! Ben sadece bize

emredilen bir eyi yaptm" karln verdi.

9

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Munzir’in

bildirdiine göre Ebû Musa el-E'arî, Cuma namaznda, "Yüce Rabbinin adn
tebih et"

10
âyetini okudu ve: "Yüce Rabbimi tebih ederim" dedi .

11

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Hâkim, Saîd b.

Cübeyr'den bildirir: ibn Ömer'in, "Yüce Rabbinin adn tebih et"
12

âyetini

1
A'lâ Sur. 1

1 Ahmed 28/630 (17414), Ebû Dâvud (869) ve bn Mâce (887). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Da'îfSünen bn Mâce, 186).
3
A'lâ Sur. 1

4 Ahmed 3/495 (2066), Ebû Dâvud (883), Taberânî (12335) ve Beyhakî (2/310).

Müsned'in muhakkikleri: "Sahîh mevkuf" demilerdir.
s
A'lâ Sur. 1

6
Abdurrezzâk (2/367), bn Ebî eybe (2/509) ve bn Cerîr (24/310).

7
A'lâ Sur. 1

8
A'lâ Sur 1

9 bn Ebî eybe (2/508).
10 ATâ Sur. 1

lt bn Ebî eybe (2/508,).

11 ATâ Sur. 1
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okuduktan sonra: "Yüce Rabbimi tebih ederim" dediini iittim. Ubey b.

Ka’b’n kraatinde bu âyet:

11
JeSi ^ lafzyladr.

2

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Abdullah b. ez-

Zübeyr namazda iken, "Yüce Rabbinin adm tebih et
"3

âyetini okudu ve:

“Yüce Rabbimi tebih ederim" dedi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti okuduu zaman

öyle derdi: “Bu âyeti okuyan: «Yüce Rabbimi tebih ederim» desin."

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirin Bize bildirilene göre Hz. Peygamber

(salisilata aleyhi veseibm} bu âyeti okuduu zaman: "Yüce Rabbimi tebih ederim " derdi.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ömer, "Yüce Rabbinin adn tebih

et
"5

âyetini okuduu zaman: “Yüce Rabbimi tebih ederim" derdi .

6

"0 ki takdir edip yol göstermitir. 0, yeillikler bitirmitir.

Sonra da onlar siyah çerçöpe çevirmitir." (A k Sur. 3-5)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "O ki takdir edip yol göstermitir"
7

âyetini

açklarken: “Yüce Allah insana hem cennetlik olmann hem de cehennemlik

olmann yollarn gösterdi. Hayvanlar da kendi yiyeceklerine doru
yönlendirdi" demitir .

8

1

A'lâ Sur. 1

‘ Fethu'l-Bârfde (8/700) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn Cerîr (24/309) ve Hâkim

(2/521).
J
A'lâ Sur. 1

4 bn Ebî eybe (2/509).
s
A'lâ Sur. 1

6 bn Ebî eybe (2/509).
7
A'lâ Sur. 3

8 bn Cerîr (24/311).
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Abd b. Humeyd ve bn Ebf Hâtim’in bildirdiine göre brâhim: "O,

yeillikler bitirmitir
*1

âyetini açklarken: “Yeilliklerden kast bitkilerdir"

demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “^1 î& üii*”
2

âyetini açklarken: “Sonra bu yeillikleri kurumu çer çöpe dönütürür"

demitir.

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre

Katâde: “jp-f îlii âyetini açklarken öyle demitir: "vsâ, eskimi,

kurumu ey anlamndadr. Ahvâ da bitkinin san iken yeil, yeilken de

beyaza dönmesidir. Bitkiler yeilken sonradan kuruyup kalr/'

5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: “ «El

syJ’* âyetini açklarken: “Bu yeillii sel suyuyla gelen çer çöp gibi siyaha

dönütürür" demitir.

L4~**J * jZSJ <>* SuÜ OJ jZÜ * <3^4*

J$i \

"Sana okutacaz ve sen onu unutmayacaksn. Ancak
Allah'n diledii baka. üphesiz O, açk olan da bilir,

gizliyi de. Seni en kolaya muvaffak klacaz. Faydal
olacaksa öüt ver. Korkanlar öüt alacaktr. Kötü kimse ise

ondan kaçnacaktr." (A la Sur. e- i)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "Sana okutacaz ve sen onu unutmayacaksn"7 âyetini

1

A'lâ Sur. 4
2
A'lâ Sur. 5

1 bn Cerîr (24/313) ve el-tkân 'de (2/54) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4
A'lâ Sur. 5

s Abdurrezzâk (2/367).

6
A'lâ Sur. 5

7

A'lâ Sur. 6
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açklarken: “Hz. Peygamber (saiiaiiahu alayhi «sillem) unutur endiesiyle âyetler henüz

nazil olurken içinden tekrar edip dururdu” demitir.

Taberânîve Ibn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin Hz. Peygamber (uüBiahu doyto

vBstiiem), Cebrâil kendisine vahiyle geldii zaman vahyin arlndan giysileriyle

sk skya sarnmak zorunda kalrd. Ayn ekilde kendinden geçip de nazil

olan vahyi unutur endiesiyle vahiy nazil olurken tekrar etmeye çalrd. Bir

defasnda yine böyle yapnca Cerâîl ona: "Neden öyle yapyorsun?” diye

sordu. Hz. Peygamber (»iaMu alayn mai«n): "Unuturum endiesiyle bunu

yapyorum" karln verdi. Bunun üzerine Yüce Allah bu konuda: "Sana

okutacaz ve sen onu unutmayacaksn. Ancak Allah'n diledii baka .." l

âyetlerini indirdi. Hz. Peygamberim (sdleiiehu aleyhi «sellem) nazil olan vahiylerden

unuttuu da olmutur, ancak bunlar helal ile haram içermeyen âyetlerdi. Bu

konuda da Cebrâil ona öyle demitir: “Senden önceki her bir peygamber

kendisine nazil olan vahiylerden bir ksmn unutmu veya bu vahiylerden bir

ksm tekrar göe çekilmitir. Yüce Allah, Musa peygambere on üç ayn levha

indirmitir. Musa bu levhalar yere attnda da zümrütten olduklar için krlp

parçalanmlardr. Bu ekilde on üç levhadan dördü gitmi geriye dokuz

tanesi kalmtr.” 2

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Hz. Peygamber (salUahu aleyhi «»Ihn) vahiy

nazil olurken unutur endiesiyle tekrar edip dururdu. Bunun üzerine

kendisine: “Biz unutmaman salayacaz” denildi ve: "Sana okutacaz ve

sen onu unutmayacaksn"3 âyeti nazil oldu.

Hâkim, Sa'd b. Ebî Vakkâs’dan aynsn bildirir.

4

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Sana

okutacaz ve sen onu unutmayacaksn. Ancak Allah'n diledii baka ..."
5

buyruunu açklarken: “Ben istediim eyleri sana unuttururum” demitir.

1

A'lâ Sur. 6, 7
2

Taberânî (12649). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâitfde (7/136) der ki: "snâdnda zayf biri

olan Cüveybir vardr."
3

A'lâ Sur. 6
4
Hâkim (2/521).

5
A'lâ Sur. 6, 7
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: 'Sana okutacaz ve sen onu unutmayacaksn. Ancak Allah'n

diledii baka ...'
1 buyruunu açklarken: “Resûlullah (saiyrfm »layh. «asdM, Yüce

Allah'n diledii eyler dnda nazil olan vahiylerden unuttuu hiç olmazd “

demitir. "...üphesiz O, açk olan da bilir, gizliyi de"2 buyruunu açklarken

de: “Gizli olandan kast vesvesedir" demitir .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...üphesiz O, açk olan da

bilir, gizliyi de"
4
buyruunu açklarken: “Gizli olandan kast vesvesedir"

demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...üphesiz O, açk olan da bilir, gizliyi de"

5

buyruunu açklarken: “Yüce

Allah içinde gizleyip da vurmadn eyleri de bilir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr "...üphesiz O, açk

olan da bilir, gizliyi de"* buyruunu açklarken: “Gizli olandan kast

vesvesedir" demitir.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: 'Seni en kolaya muvaffak

klacaz"7 buyruunu açklarken: “Kolay olan eyden kast, hayrl olan

eylerdir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b. Mes’ûd: "Seni en kolaya

muvaffak klacaz'

8

buyruunu açklarken: “Kolay olan eyden kast

Cennettir" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: “Korkanlar öüt alacaktr. Kötü kimse ise ondan

kaçnacaktr"5 âyetlerini açklarken öyle demitir: “Vallahi Allah'tan korkan

1

A'lâ Sur. 6,

7

2
A'lâ Sur. 7

1

Abdurrezzâk (2/367).
4
A'lâ Sur. 7

5

A'lâ Sur. 7
6
A'lâ Sur. 7

7

A'lâ Sur. 7
1
A'lâ Sur. 7

9
A'lâ Sur. 10. 11
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ve saknan herkes Kur'ân’dan gerekli öütleri alr. Ona ihtiyac olmadn

düünen veya müslümanara olan öfkesinden dolay ondan yüz çevirenler de

herhaliyle bedbaht olduklar görülen kimselerdir/'
1

"Dorusu kurtulua ermitir temizlenen ve Rabbinin adn
anp namaz klan." (A’lâ Sur. u, s)

Bezzâr ve bn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan bildirin Hz. Peygamber (ufdUhu

aleyhi meltem): "Dorusu kurtulua ermitir temizlenen
'2

âyetini açklarken:

"
Allah'tan baka ilah olmadna ehadet eden, Allah'a koulan ortaklan bir

kenara iten ve benim de Allah Resulü olduumu kabul eden kimsedir"

buyurmutur. "Rabbinin adn anp namaz klan'

3

âyetini açklarken de:

"Bunlar be vakit namazdr. Bu namazlan vaktinde klmaya özen göstermektir"

buyurmutur/

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtîm’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Dorusu kurtulua ermitir temizlenen, Rabbinin adn anp namaz klan"*

âyetlerini açklarken: “irkten temizlenip arnan, Allah' tevhîd eden ve be
vakit namazn klanlar kurtulua ermilerdir" demitir/

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu Nuaym'n

Hilye’de bildirdiine göre krime: 'Dorusu kurtulua ermitir temizlenen"
7

âyetini açklarken: “Allah'tan baka ilah olmadna ehadet eden kii

kurtulua ermitir" demitir/

1 bn Cerir (24/3187, 318).
3
A'lâ Sur. 14

3
A'lâ Sur. 14

1

Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 2284). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid'de (7/137) der ki: "Bezzâr

bunu metruk biri olan hocas Abbâd b. Ahmed el-Arzemî'den rivayet etmitir."
5
A’lâ Sur. 14, 15

* bn Cerir (24/319, 321) ve el-tkân'de (2/54, 55) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
7
A'lâ Sur. 14

* bn Cerir (24/319) ve Ebû Nuaym (3/333).
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Beyhakî’nin el-Esmâ' ve's-Sifafta ikrime vastasyla bildirdiine göre Ibn

Abbâs: "Dorusu kurtulua ermitir temizlenen'
1

âyetini açklarken:

“Allah’tan baka ilah olmadna ehadet eden kii kurtulua ermitir”

demitir.
2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Dorusu

kurtulua ermitir temizlenen"
3
âyetini açklarken: "Allah’a iman eden kii

kurtulua ermitir” demitir.

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ: "Dorusu kurtulua ermitir

temizlenen'
4
âyetini açklarken: “Çokça balanma dileyip istifar eden kii

kurtulua ermitir” demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Dorusu kurtulua ermitir temizlenen'
5
âyetini açklarken: “Salih

amellerde bulunan kii kurtulua ermitir” demitir.
6

Bezzâr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim el-Kunâ’da, bn Merdûye ve

Beyhakî Sünen’de -zayf bir senedle- Kesîr b. Abdillah b. Amr b. Avf’tan,

babasndan, dedesinden bildirir: “Hz. Peygamber MaHh aleyhi veseiiem) bayram

namaznn klnmasndan önce ftr sadakasnn verilmesini emreder ve:

"Dorusu kurtulua ermitir temizlenen (zekat veren) ve Rabbinin adn
anp namaz klan"

7
âyetlerini okurdu."

Baka bir lafzda öyledir: “Resûlullah'a (saiiKahu aleyhi veseiiem), “£>5 ,> l”8

âyeti sorulunca: "Buradaki zekattan kast, ftr sadakasdr" buyurmutur."9

fbn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirir: “Resûlullah (lailellahu aleyhi kellem),

Ramazan bayram gününde: "Dorusu kurtulua ermitir temizlenen (zekat

1

A'lâ Sur. 14
2
Beyhakî (205).

3

A'lâ Sur. 14
4
A'lâ Sur. 14

s
A'lâ Sur. 14

6
Abdurrezzâk (7/367).

7
A'lâ Sur. 14, 15

1

A'lâ Sur. 14

’ Bezzâr (3383) ve Beyhakî (4/159). Heysemî, Mecmuu 'z-Zcvâid'de (3/80) der ki:

"snadnda zayf biri olan Kesîr b. Abdillah vardr."
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veren) ve Rabbinin adn anp namaz klan" 1
âyetlerini okur ve bayram

namaz için namazgaha gitmeden toplanan ftr sadakalarn datrd.

Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî:

"Dorusu kurtulua ermitir temizlenen (zekat veren) ve Rabbinin adn

anp namaz klan"
2
âyetlerini açklarken: “Bayram namazna çkmadan önce

ftr sadakasn verip de sonra çkp bayram namazn klan kii kurtulua

ermitir" demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b.el-Müseyyeb:

e&f ^”
3
ayetini açklarken: “Buradaki zekattan kast, ftr sadakasdr”

demitir.

4

bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildirir: "Abdullah b. Ömer bayram namazna

çkmadan önce ftr sadakasn verir ve: "Dorusu kurtulua ermitir

temizlenen (zekat veren) ve Rabbinin adn anp namaz klan "5
âyetlerini

okurdu.”

bn Merdûye ve Beyhakî, Nâfi’ vastasyla bn Ömer’den bildirin "Dorusu

kurtulua ermitir temizlenen (zekat veren) ve Rabbinin adn anp namaz

klan "6
âyetleri, ftr sadakasnn bayram namazndan önce verilmesi

hakknda nazil oldu.”

7

Taberânî'nin bildirdiine göre Vâsile b. el-Eska’: "Dorusu kurtulua

ermitir temizlenen (zekat veren) ve Rabbinin adm anp namaz klan "9

âyetlerini açklarken: “Bayram namazna balamadan önce ftr sadakas

olarak getirilen budayn namazgaha braklmasdr” demitir .

9

1

A'lâ Sur. 14, 15
J
A'lâ Sur. 14, 15

J

A'lâ Sur. 14
4
Abdurrezzâk (2/367)

5
A'lâ Sur. 14,15

6
A'lâ Sur. 14, 15

7
Beyhakî (4/159).

8

A'lâ Sur. 14, 15
9
Taberânî 22/98 (239). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (3/80, 7/137) der ki: "snadnda

zayf biri olan Muhammed b. Akar vardr."
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Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Dorusu
kurtulua ermitir temizlenen (zekat veren) ve Rabbinin adn anp namaz
klan"

1
âyetlerini açklarken: "Önce ftr sadakasnn verilip sonra bayram

namaznn klnmas hakknda nazil olmutur" demitir.
2

bn Cerîr, Ebû Halde'den bildirir: Ebu'l-Âliye'nin yanna girdiimde: "Yarn

bayram namazna giderken bana ura" dedi, ikinci gün namaz öncesi yanna

uradmda: "Yemek yedin mi?” diye sordu. "Evet, yedim" dediimde:

"Zekatn ne yaptn?" diye sordu. "Dattm” karln verdiimde: "Ben de

bunun için yanma uraman istemitim" dedi ve: "Dorusu kurtulua

ermitir temizlenen (zekat veren) ve Rabbinin adn anp namaz klan"
3

âyetlerini okudu. Ardndan: "Medine ahalisi en iyi sadakann ftr sadakas ile

birilerine su içirme olduunu düünürlerdi" dedi.
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: çili âl"
5

âyetini: “Ftr

sadakasn veren kurtulua ermitir” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muhammed b. îrîn: "Jjj ,> £Ö âl”
6

âyetini açklarken: "Ftr sadakasn verdikten sonra çkp bayram namazn

klan kii kurtulua ermitir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brahim en-Nehaî: "Ramazan

bayramnda ftr sadakasn elinden geldiince namazdan daha önce vermeye

bak" demi ve: "Dorusu kurtulua ermitir temizlenen (zekat veren) ve

Rabbinin adn anp namaz klan"
7
âyetlerini okumutur.

bn Ebî Hâtim, Atâ’dan bildirir. bn Abbâs’a: "jî>3 £111 âl"
8
âyetindeki

zekattan kast ftr sadakas mdr?" diye sorduumda: "Ftr sadakas olduu

konusunda bir ey iitmi deilim. Buradaki zekattan kast, genel mânâda

1

A'lâ Sur. 14, 15
2

Beyhakl (4/159).
3
A'lâ Sur. 14, 15

4 bn Cerîr (24/320).
5
A'lâ Sur. 14

6
A'lâ Sur. 14

7
A'lâ Sur. 14, 15

fl

A'lâ Sur. 14
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zekattr” dedi. Daha sonra tekrar ayn eyi sorduumda: “Genel olarak bütün

sadakalar kapsar” dedi.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn “ & *

Jjî
”

1

âyetini açklarken: “Kendi malndan zekat veren kii kurtulua ermitir”

demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu kurtulua

ermitir temizlenen
" 3

âyetini açklarken: “Malndan vermesi gerekenleri

vererek yaratcsn raz eden kii kurtulua ermitir” demitir.

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu kurtulua ermitir

temizlenen
"4

âyetini açklarken: “Kimisi malndan vermesi gerekenleri

vererek temizlenir, kimisi de iyi bir ahlâka sahip olarak temizlenir” demitir

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn CerîrMn bildirdiine

göre Ebu'l-Ahvas: "Yüce Allah önce ftr sadakasn verip sonra bayram

namazn klanlara merhamet etsin” demi ve: "Dorusu kurtulua ermitir

temizlenen (zekat veren)"
5
âyetini okumutur”

bn Ebî eybe'nin lafz ise öyledin "Kii elinden geldii kadar bayram

namazndan önce ftr sadakasn vermeye çalmaldr. Zira Yüce Allah:

"Dorusu kurtulua ermitir temizlenen (zekat veren) ve Rabbinin adn
anp namaz klan"

6
buyurur.”

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Ahvas: “Kii sadaka

verdii zaman iki rekat namaz da klsa iyi olur” demi ve: "Dorusu kurtulua

ermitir temizlenen (zekat veren) ve Rabbinin adn anp namaz klan"
8

âyetlerini okumutur .

9

1
A'lâ Sur. 14

2
A'lâ Sur. 14

3 bn Cerîr (24/320).
4
A'lâ Sur. 14

5
A'lâ Sur. 14

* A'lâ Sur. 14. 15
7 bn Ebî eybe (3/113) ve bn Cerîr (24/320).

* A'lâ Sur. 14, 15
9 bn Cerîr (24/319).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebu’l-Ahvas

vastasyla bn Mes’ûd’dan bildirir: "Biriniz namaz için yola dütüü zaman
sadaka vermemesinde bir saknca olmaz. Zira Yüce Allah: "Dorusu
kurtulua ermitir temizlenen (zekat veren}, Rabbinin adn anp namaz
klan"

1
buyurur."

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebu’l-Ahvas: "Dorusu kurtulua

ermitir temizlenen"

3

âyetini açklarken: “Malndan az da olsa bir eyler

datan, anlamndadr” demitir.

Mu
“Ama sîzler dünya hayatn tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret

daha hayrl daha devamldr." (Al&Sur. e, 17)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti: “ foiî S>.

•>Sll Js- djJl (=Ama sizler dünya hayatn âhirete tercih ediyorsunuz)” lafzyla

okurdu.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî uabu’l-îmar fda Arfece es-

Sekafî’den bildirir: bn Mes’ûd bizlere A'lâ Sûresi'ni okudu. "Ama sizler

dünya hayatn tercih ediyorsunuz"* âyetini ulanca okumay brakt ve

oradaki arkadalanna dönüp: “Dünyay âhirete tercih ettik” dedi. Arkadalar

susup bir cevap vermeyince de öyle devam etti: “Güzelliklerini, kadnlarn,

yiyecek ile içeceklerini görünce dünyay tercih ettik. Âhiret ise imdilik bize

gösterilmedi. Bundan dolay önümüzdekini tercih edip ilerde gelecek olan

braktk." bn Mes’ûd, "Ama sizler dünya hayatn tercih ediyorsunuz"
3

1

A'lâ Sur. 14, 15
1 bn Cerîr (24/320, Ebu'l-Ahvas'tan).
3
A'lâ Sur. 14

4
A'lâ Sur. 16

5
A'lâ Sur. 16
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âyetini de u
âjj| oUiJi Jî (=Ama onlar dünya hayatn tercih ediyorlar)”

1

lafzyla, V’ harfiyle okudu.

2

Abd b. Humeyd, Ibn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Ama sîzler dünya hayatn tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret daha hayrl

daha devamldr"3
âyetlerini açklarken öyle demitin "Yüce Allah’n

koruduklar hariç insanlarn çou yaadklan geçici dünyay tercih etmilerdir.

Oysa âhiretin hayrlar hem daha iyi, hem de daha kalcdr."
4

Ahd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime:

"Ama sizler dünya hayatn tercih ediyorsunuz
"

5

âyetini açklarken: "Burada

kastedilenler, bu ümmetin insanlandr. Zaman gelecek dünya hayatn âhirete

tercih edeceksiniz" demitir.

Beyhakî uabu'l-îman'da ve Hakîm et-Tirmizî'nin Enes’ten bildirdiine

göre Resûlullah (saHaUu «seiiem) öyle buyurmutun "Dünya hayatn dinlerine

tercih etmedikleri sürece «Lâ ilahe illallah» sözü kullan Allah'n ö/kesinden

korur. Ancak dünya hayatn dinlerine tercih edip de sonra «Lâ ilahe illallah»

derlerse bu sözleri kabul görmez ve Yüce Allah onlara: «Yalan söylüyorsunuz!»

karln verir/*

Beyhakî, bn Ömer’den bildirir: Resûlullah (aMi*u aleyhi «sdten) üç defa:

"Allah'tan baka ilah olmadna, tek ve ortaksz olduuna ehadet etmi bir

ekilde Allah'n huzuruna çkan kii eer buna baka bir ey de kantrmamsa
Cennete girer" buyurdu. Cemaatin arka taraflanndan biri: "Yâ Resûlallah!

Anam babam sana feda olsun! Buna baka bir eyi kantrmas nasl olur?"

diye sorunca, Allah Resulü (»iailahu sUyhi vesdiem): "Dünyay sevmesi ve onu âhirete

1

Ebû Amr da bu ekilde okumutur. Hattâb, Nâfi', bn Kesîr, bn Âmir, Âsim,

Hamza, Kisâî, Ebû Cafer, Yâkub ve Halef ise lafzyla okumulardr, (en-her,

2/299).

* bn Cerir (24/322), Taberânî (9147) ve Beyhakî (10645). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid'de (10/236) der ki: "snadnda son zamanlarnda ezberini kartrmaya balayan

biri olan Atâ b. es-Sâib vardr. Dier ravileri ise güvenilirdir."
3
A'lâ Sur. 16, 17

4 bn Cerir (24/322).
4
A'la Sur. 16

6
Beyhakî (10497) ve Hâkim et-Tirmizî (3/17).
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tercih etmesiyle olur. Dünyalk toplamak için uramas, dünya nimetleriyle

mutlu olup hüyüklenenler gibi davranmasyla olur" karln verdi .

1

Ahmed, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin uabu'l-îman ile Sünen’de Ebû

Mûsa el-E'arî’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurmutun
"Dünyasn seven âhiretine, âhiretini seven ise dünyasna zarar

verir. Siz kaim olan geçici olana tercih edin ."

2

Ahmed, îrâzî el-Elkâb’da ve Beyhakî’nin uabu'l-îman’da Hz. Âie'den

bildirdiine göre Resûlullah (sayiahu Bieyh veseiiem) öyle buyurmutur: "Dünya

meskeni olmayan meskeni, mal olmayann da maldr. Ancak akl olmayanlar

dünya için mal toplar."*

bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî’nin Mûsa b. Yesâr’dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber Miaiiahu aleyhi vesRiiem) öyle buyurmutur: "an yüce olan Allah'n

yarattklar arasnda en sevmedii mahluk dünyadr. Yaratt yaratal da ona

dönüp bakm deildir."*

Beyhakî'nin Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre Resûlullah (saUdiBh» aleyhi

Tedim): "Dünya sevgisi her günahn badr" buyurmutur.

JjSil ^ IJL 01

"Dorusu bu, önceki sahifelerde, brahim ve Mûsa nn
sahifelerinde de vardr." evlâ Sur. s, 19}

Bezzâr, bnu’l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin

"Dorusu bu, önceki sahifelerde, brahim ve Musa’nn sahifelerinde de

1 Beyhakî (10499).
2 Ahmed 32/470, 472 (19697, 19698), Meanau ’z-Zevâidde (10/249) geçtii üzere

Taberânî, Hâkim (4/319) ve Beyhakî (10337), Sünen (3/370). Müsned'in muhakkikleri:

"Hasen liayrihi hadistir. Bunun da isnad zayftr" demitir.
3 Ahmed 40/480 (24419) ve Beyhakî (10638). Müsned’m muhakkikleri: "Hasen

liayrihi" demilerdir.
4 bn Ebi'd-Dünya (40) ve Beyhakî (10500). Elbânî, es-Silsiletu'd-Do’îfe'de (1226)

hadisin uydurma olduunu söylemitir.
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vardr"
1
âyetleri nazil olduu zaman, Resûluliah («uiBhj msfcm): "Bütün bu

anlatlanlar brahim ile Mûsa'mn sahifelerinde vard" buyurdu .

2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu bu, önceki sahlfelerde

vardr" 3
âyetini açklarken: "Bu sûre brahim ile Mûsa’nn sahnelerinden

alnmtr" demitir. Saîd b. Mansûrîun lafz: "Bu sûre brahim ile Mûsa'nn

sahifelerinde vardr" eklindedir, ibn Merdûye’nin lafznda ise öyledir “Bu

sûre ile "Ve çok vefakâr brahim’in sahifelerinde
"4
âyetinden sûrenin sonuna

kadar olanlar, brahim'in ve Musa’nn sahifelerinde vard."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Bu sûre brahim ile Mûsa’nn

sahifelerinde Hz. Peygambere Mallak aleyhi «selem) indirildii ekliyle vard"

demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Dorusu bu,

önceki sahifelerde vardr*5
âyetini açklarken: "Bu sûrede anlatlanlar önceki

sahifelerde bulunuyordu" demitir.

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Dorusu bu, önceki sahifelerde vardr"
7
âyetini açklarken: "Yüce Allah’n

bu sûrede anlattklan önceki sahifelerde bulunuyordu" demitir.

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu bu,

önceki sahifelerde vardr"* âyetini açklarken: "ittiiniz gibi Yüce Allah'n

kitaplan ard arda inmitir. Ancak en sonuncusu (Kuriân) öncekilerden daha

hayrl ve kalcdr" demitir.

10

1

A'lâ Sur. 18, 19
3 bn Kesîr, Tefsîr'dc (8/405) geçtii üzere Bezzâr ve Hâkim (2/470, "sahih").
3

A'lâ Sur. 18
* Necm Sur. 37
5
A'lâ Sur. 18

‘ bn Cerîr (24/323, 324).

' A'lâ Sur. 18

* Abdurrezzâk (2/367) ve bn Cerîr (24/324).

’ A'lâ Sur. 18
10 bn Cerîr (24/324).
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ibn Certr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Dorusu bu,

önceki sahifelerde vardr"
1
âyetini açklarken: "Önceki sahifelerde âhiretin

dünyadan daha hayrl olduu ifade edilmitir" demitir.

2

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre krime: "Dorusu

bu, önceki sahifelerde vardr"
3

âyetini açklarken: "Bu sûredeki âyetler,

önceki sahifelerde bulunuyordu" demitir.

4

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Dorusu bu, önceki

sahifelerde vardr"5 âyetini açklarken: “Bu anlatlanlar, Yüce Allah’n

indirdii tüm kitaplarda vardr" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Merdûye ve bn Asâkir, Ebû Zer’den bildirir: "Yâ

Resûlallah! Yüce Allah kaç kitap indirdi?"diye sorduumda: "Yüz dört kitap

indirdi. it'e elli sahife, dris'e otuz sahi/e, brahim'e on sahife ve Musa'ya

Tevrat'tan önce on sahife indirdi. Ayrca Tevrat, ncil, Zebur ve Türkân

(Kur'ân)' da indirdi" buyurdu. "Yâ Resûlallah! brahim’e indirilen sahifelerde

ne vard?” diye sorduumda, Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi vataiiem) öyle buyurdu: "Bu

sahifeler bütünüyle ibretli örneklerdi. Örnein; Ey saltanat sahibi, snanan ve

marur olan kral ! Ben seni dünyalklar biriktirip yman için göndermi

deilim! Ben seni mazlumun hakkn alman ve bana dua etmesine gerek

brakmayasn diye gönderdim. Zira kafir de olsa mazlum olan birinin duasn

geri çevirmem... Akll olan birinin de akl banda iken zamann üçe ayrmas

gerekir. Bunun bir bölümünde Rabbine yönelip dua etsin. Dier bölümünde

kendi kendini hesapa çekip neleryaptn düünsün. Kalan zamannda ise helal

yoldan ihtiyaçlarm gidersin. Zira bu son zamanda yaptklar dier iki zamanda

yapacaklar için bir destektir. Kalbin gerei gibi Allah’a yönelmesi ve baka

eylerle megul olmamas için gereklidir... Akll olan kiinin yaad zaman

konusunda basiretli olmas, kendi iine bakmas ve diline sahip olmas gerekir.

Zira sözlerini de amellerinden sayan kii kendisini ilgilendiren konular dnda
az konuur... Akll olan birinin ya geçimini salamak için çalma, ya ölümden

1

A'lâ Sur. 18
2 bn Cerir (24/324, 325).
3
A'lâ Sur. 18

4 bn Cem (24/323).
5
A'lâ Sur. 18



366 a ATA Sûresi fb

sonras için azk hazrlama ya da haram olmayan lezzetleri tatma olmak üzere

sadece üç eyle uramas gerekir.

"

Ben: “Yâ Resûlallah! Musa'ya indirilen sahifelerde ne vard?" diye

sorduumda, Allah Resûlü MsMu eteri» «setler») öyle buyurdu: "Bütünüyle ibtetli

sözlerdi, örnein: ölümü görüp de ona inand halde hâlâ sevinene aarm.
Cehennem ateine inand halde hâlâ gülene aarm! Dünyay ve hayatn

insanlara cilvelerini gördüü halde hâlâ kendinden emin olanlara aarm!
Kadere inand halde çabalayp durana aarm! Hesap gününe inand halde

hâlâ bu yönde amel etmeyene aarm!" Ben: “Yâ Resûlallah! Yüce Allah sana,

brahim ile Musa'nn sahifelerinde bulunanlardan bir ey indirdi mi?" ciye

sorduumda, Allah Resûlü (saiiaflahu aleyhi veseiiem): "Evet, indirdi" buyurdu ve:

"Dorusu kurtulua ermitir temizlenen ve Rabbinin adn anp namaz

klan. Ama sizler dünya hayatn tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret daha

hayrl daha devamldr. Dorusu bu, önceki sahifelerde, brahim ve

Musa'nn sahifelerinde de vardr" 1

âyetlerini okudu .

2

1

A' 11 Sur. 14-19
1 bn Asâkir (23/276-278, uzun bir metinle).



ÂYE SÛRES
(MEKK BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, ibn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn
Abbâs: “âiye Sûresi, Mekke’de nazil oldu" demitir .

1

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

Mâlik, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce’nin bildirdiine göre Numân

b. Beîr'e: "Resûlullah isaiyahu «leyin veseiiem) Cuma namazlannda Cuma Suresi’nin

yannda baka neyi okurdu?" diye sorulunca: “Gâiye Sûresi’ni okurdu”

karl verdi .

2

^ * ö-r* & f^ ^

"Deheti her eyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O
gun bir takm yüzler zelildir, çalm, yorulmulardr.

Kzgn atee girerler. Kzgn bir kaynaktan içirilirler. Onlar

için darî'den baka bir yiyecek yoktur. O ise ne besler, ne de
açl giderir." (âiye Sur. 1-7)

bn Ebî Hâtim, Amr b. Meymûn’den bildirir: Hz. Peygamber (saflallhu aleyhi

YHseiiem), "Deheti her eyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?" 3
âyetini

okuyan bir kadna rastlaynca durup dinledi ve: "Evet, geldi" buyurdu .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

“âiye, kyametin isimlerinden biridir" demitir.

5

1

bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).
2
Mâlik (1/111), Müslim 878 (63), Ebû Dâvud (1123), Nesâî (1422) ve bn Mâce (1 119).

3 âiye Sur. 1

4 bn Kesir, Tefsîr
1de (8/406) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* bn Cerir (24/326) ve el-tkân (2/55) ile Fetku l-Böri'de (8/7UU) geçtii üzere bn Kbî

Hâtim.
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: “âiye'den kast kyamettir"

demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn “âiye,

içindeki her eyi bürüyen Cehennem ateidir" demitir.

1

bn Çerimin bildirdiine göre bn Abbâs: "Deheti her eyi kaplayan

felaketin haberi sana geldi mi ?"2
âyetini açklarken: "Bu felaketten kast

kyamettir" demitir. "O gün bir takm yüzler zelildir. Çalm,
yorulmulardr"

3

buyruunu açklarken: "O kadar çalp çabalamalanna

ramen atee atlrlar" demitir. "Kzgn bir kaynaktan içirilirler
"8

âyetini

açklarken: "Uzun bir süre kaynatlm olan bir sudan içirilirler” demitir.

"Onlar için darfden baka bir yiyecek yoktur"
5
âyetini açklarken de: “Darî*

dikenli bir bitki olan kuru çobandöei otudur” demitir.

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Katâde: "Deheti her eyi kaplayan felaketin haberi sana

geldi mi?"
7
âyetini açklarken: "Bu felaketten kast kyamettir" demitir. "O

gün bir takm yüzler zelildir
"8

âyetini açklarken: "Aalanm bir ekilde

atein içindedir” demitir. "Çalm, yorulmulardr"9 âyetini açklarken:

"Dünyada iken büyüklenerek Allah'a itaatten yüz çevirmilerdir. Buna karlk

Yüce Allah da dünyada iken onlar çaltnp yormu âhirette de atee

atmtr" demitir. "Kzgn bir kaynaktan içirilirler
"10

âyetini açklarken:

"Yüce Allah bu suyu gökler ile yeri yarattndan beri kaynatp durmaktadr"

demitir. "Onlar için darî'den baka bir yiyecek yoktur
"11

âyetini açklarken

1 bn Cerîr (24/327).
1 âiye Sur. 1

I âiye Sur. 2,

3

4 âiye Sur. 5
s âiye Sur. 6
s bn Cerîr (24/326-329, 331).
7 âiye Sur. 1

8 âiye Sur. 2
9 âiye Sur. 3
10 âiye Sur. 5
II âiye Sur. 6
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de: "Darî' çobandöei otudur. Yiyeceklerin en kötüsü ve en pisidir”

demitir.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "O gün birtakm yüzler

zelildir
”2

âyetini açklarken: “O günden kast, âhiret günüdür" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün bir takm yüzler

zelildir. Çalm, yorulmulardr"3 buyruunu açklarken: "Bunlar Yahudi ile

Hristiyanlardr. Çalp çabalarlar, ancak bu çabalarnn onlara bir faydas

olmaz” demitir. "Kzgn bir kaynaktan içirilirler
"4

âyetini açklarken de:

"Uzun bir süre kaynatlm olan bir sudan içirilirler” demitir.

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve Hâkim, Ebû mrân el-Cevnî’den bildirir:

Ömer b. el-Hattâb bir rahiple karlanca durdu. Rahibe: "Müminlerin emiri

geldi” denilerek Ömer'in yanna çarld. Ömer ona bakp yorgun, bitkin ve

dünyadan yüz çevirmi olduunu görünce alamaya balad. Oradaki

Müslümanlar: “Ama bu bir Hristiyan!" dediklerinde Ömer u karl verdi:

"Hrisitiyan olduunu biliyorum, ama ona acdm. Zira Yüce Allah'n: "Çalm,
yorulmulardr. Kzgn atee girerler

"5 buyruunu hatrladm. Bu kadar

çalp çabalamasna ramen atee girecek olmasna acdm."6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "Çalm, yorulmulardr"7

âyetini açklarken: "Dünyada iken Allah'a isyanlarda bulunmu, kyamet

gününde de atein içinde yorgun dümülerdir” demitir. "Onlar için

darî'den baka bir yiyecek yoktur"8 âyetini açklarken de: "Darî' dikenli ibrik

otudur” demitir.

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Kzgn atee girerler. Kzgn bir kaynaktan içirilirler
"9 buyruunu

açklarken: "Son derece yakc olan bir atee girer, uzun bir süre kaynatlm

1

Abdurrezzâk (2/368) ve bn Cerir (24/326-328, 330, 332).
2 liye Sur. 2
3 âiye Sur. 2,

3

4 âiye Sur. 5
5 âiye Sur. 3,

4

6
Abdurrezzâk (2/368) ve Hâkim (2/521, 522).

7 âiye Sur. 3
8 âiye Sur. 6
9 âiye Sur. 4, 5
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olan bîr sudan içirilirler" demitir. "Onlar için darî'den baka bir yiyecek

yoktur
"1

âyetini açklarken de: "Ateten olan bitkilerden baka bir yiyecekleri

olmaz" demitir .

2

AbdurTezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Kzgn bir kaynaktan içirilirler
"3

âyetini açklarken: “Scakl son noktasna

kadar ulam bir suyu içerler" demitir.

4

bn Cerîr, bnuM-MCinzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "Kzgn bir kaynaktan içirilirler
" 5

âyetini açklarken: "Bu su. Yüce

Allah'n gökler ile yeri yarattndan beri kaynayp durmaktadr" demitir .

6

Firyâbî, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Kzgn bir kaynaktan içirilirler
" 7

âyetini

açklarken: “Scakl son noktasna kadar ulap içilecek kvama gelmi bir

suyu içerler" demitir. "Onlar için darî'den baka bir yiyecek yoktur
"8

âyetini

açklarken de: “Darî' dikenli kuru çobandöei otudur" demitir.

9

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Kzgn bir kaynaktan içirilirler
"10

âyetini açklarken: “Scakl son noktasna kadar ulam, artk daha sca
olmayan bir suyu içerler" demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: “&Y’n ifadesin :

“Scaklkta son noktaya varm” eklinde açklamtr .

12

* âiye Sur. 6
2 bn Cerîr (24/333).
3 âiye Sur. 5
4
Abdurrezzâk (2/368).

5 âiye Sur. 5
6 bn Cerîr (24/329, 330).
7 âiye Sur. 5
8 Gâiye Sur. 6
9

Tatîku’t-Ta'lîk (4/365) ile Fethu'l-Bârfde (8/700) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(24/330, 332).
10âiye Sur. 5
11 âiye Sur. 5
u bn Cerîr (24/30).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar için darfden baka

bir yiyecek yoktur"
1

âyetini açklarken: "Dan' dikenli kuru çobandöegi

otudur" demitir.

bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildirir: "Dari' Kurey lehçesinde çobandöegi

otunun baharda tazeykenki halidir. Yazn kurumu haline de dan' denilir.”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, krime'den

bildirir: "Dan’ ibrik otudur. Dikenli bir bitki olup yere yapk bir ekilde

büyür.”
2

ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebu’l-

Cevzâ'dan bildirir: "Dar? diken demektir. Tad diken olan bir yiyecek de kiiyi

nasl besleyip açln gidersin.”

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyn "Onlar için darfden baka bir yiyecek yoktur"* âyetini açklarken:

"Onlann talardan baka bir yiyecekleri olmaz” demitir.
5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr.

"Onlar için darfden baka bir yiyecek yoktur"
6
âyetini açklarken: "Onlann

zakkumdan baka bir yiyecekleri olmaz” demitir.

bn Merdûye'nîn Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah {sbIIbIIbKu dcyhi

reseliem) öyle buyurmutur: “Cehennemliklere, azaplarna denk düecek oranda

açlk verilir. Yiyecek istediklerinde ise yemek olarak darî' denilen, ne besleyen ne

de açl gideren bir yiyecek verilir/'
7

bn Merdûye -zayf bir senedle- bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (sBiaiiahu eleyin

vesellem), "Onlar için darfden baka bir yiyecek yoktur
"8

âyeti konusunda öyle

buyurdu: "Dan' dikene benzeyen ateten bir yiyecektir. Tad Sabr otundan

1

Câgiye Sur. 6
1 bn Cerîr (24/331).
1 bn Ebî eybe (14/44, 45).

* âiye Sur. 6
s bn Cerîr (24/332).
6 âiye Sur. 6
7
TLrmizî (2586). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen et~Tirmizî, 482).

* âiye Sur. 6
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daha ac, kokusu leten daha pistir, ateten daha fazla scak ve yokladr. Yüze

Allah ona dan ismini vermitir. Cehennemde kii bunu yedii zaman midesine

inmez. Çkarmak istese azna da geri gelmez. Az ile mide arasnda bir yerde

durur. Kiinin açln da gidermez."

V ÜIp ^ ipli Aijj

* 4-ijStj * 1» * U*&
îîyii ^Ijjj * îi^Ai oj^J

"0 gün bir takm yüzler de vardr k mutludur.

Yaptklarndan dolay honutturlar. Yüksek bir

cennettedirler. Orada bo söz iitmezler. Orada akan kaynak

vardr. Orada yüksek tahtlar, konulmu kadehler, sra sra
yastklar, serilmi gösterili yayglar vardr/'

(Oâfiye Sur. 8-lö)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, âiye Sûresi'ni

okurken içinde (Orada nimetler içinde yaslanp otururlar}"

eklinde bir âyet de okumutur .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân: 'Yaptklarndan dolay

honuttu rlar
*2

âyetini açklarken: "Dünyada yaptklan amellerin

sonuçlarndan dolay honutturlar” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, "Orada bo söz iitmezler"3

âyetini lafzyla okumutur.

4

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Orada bo söz iitmezler
"5

âyetini açklarken: "Orada kiiye eziyet veren batl, bo sözler iitmezler"

1

Eldeki mushafa muhalif olduu içm âz bir kraattir.
1 âiye Sur. 9
3 âiye Sur. ] 1

4 bn Âmir, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer, Halef ve Yâkub'dan Ravh da bu ekilde

okumulardr, ibn Kesîr, Ebû Amr ve Yâkub'dan Rüveys ise •) (Orada bo
söz iitilmez)'' lafzyla okumulardr. Nâfi' de "aatf ^ çili S" lafzyla okumutur, (e-

Ner, 2/299).
s âiye Sur. 1

1
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demitir. "Orada yüksek tahtlar vardr"1
âyetini açklarken: "Bu tahtlar üst

üste dizilmi yükseltilmilerdir" demitir. "Sra sra yastklar vardr"
2
âyetini

açklarken de: "Oturma yerleri sra sra dizilmitir” demitir.

3

Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Orada bo söz iitmezler"
4
âyetini açklarken: "Orada birbirlerine

sövmez, dil uzatmazlar" demitir.

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre A'me: "Orada bo söz itmezler"6

âyetini açklarken: "Orada kiiye eziyet veren sözler iitmezler” demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Orada bo söz iitmezler
" 7

âyetini açklarken: "Orada batl ve

kiiyi günaha sokan sözler iitmezler” demitir. "oj^S
”8

ifadesini: "Yastklar”

olarak açklamtr. "Ö^hi”
9

ifadesini de: "Serilmi, yaylm” eklinde

açklamtr.
10

Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: l^s
”11

âyetini:

"Orada yüksek tahtlar vardr” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "oj^S
” 12

ifadesini:

"Yastklar” olarak açklamtr. "î^ljjâ
” 13

ifadesini de: "Yayglar” eklinde

açklamtr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "ojtfj
” 1

ifadesini: "Yumuak yastklar” eklînde açklamtr.

2

1 âiye Sur. 13
I âiye Sur. 15
3 bn Cerîr (24/334-337).
4 âiye Sur. 11
! bn Cerir (24/335).
6 âiye Sur. 11
7 âiye Sur. 1

1

8 âiye Sur. 15
9 âiye Sur. 16
10 Abdurrezzâk (2/368) ve bn Cerîr (24/335, 337, 338).
II âiye Sur. 13
n âiye Sur. 15
13 âiye Sur. 16
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "gljJâ"
3

ifadesini:

"Yayglar" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: ûü;*”
4

âyetini: "Orada üst üste serilmi yayglar vardr" eklinde açklamtr.

bnu'l-Enbârî Mesâhiföe Ammâr b. Muhammed’den bildirir. Mansur b. d-

Mu'temir’in arkasnda namaz kldmda âiye Sûresi’ni okudu. Ancak

sûrenin içinde (=Orada serili yayglar vardr. Orada

nimetler içinde yaslanp otururlar)" ifadesini de okudu.

bn Ebî eybe, Abdullah b. Ebi'l-HüzeyPden bildirir: "Mûsa veya dier

peygamberlerden biri: "Rabbim! Bu nasl oluyor? Dostlarn dünyada korku

içindeler ve öldürülüyorlar. Yine de senden diledikleri eyler kendilerine

verilmiyor. Dümanlann ise istediklerini yiyip istediklerini içiyorlar" yönünde

bir eyler deyince. Yüce Allah (meleklere): "Kulumu Cennete götürün"

buyurdu. Cennete girdiinde de daha önce hiç görmedii hazr dolu

kadehler, dizilmi yastklar, serili yayglar, huriler, meyveler ve el dememi
incilere benzeyen hizmetçileri gördü. Sonra Yüce Allah ona: "ayet

dostlanmn gelecei yer buras ise dünyadayken çektiklerinin onlara ne zaran

olabilir ki?” buyurdu. Daha sonra: "Kulumu götürün" emrini verince bu kez

onu alp Cehenneme götürdüler. Oraya vardnda içinden öyle bir ate alevi

çkar ki çarplp yere yld. Kendine geldiinde Yüce Allah ona: "Nihai yerleri

buras olduktan sonra dünyadayken dümanlanma verdiklerimin onlara ne

faydas olabilir ki?” diye sordu. Peygamber de: "Hiçbir eyi"karln verdi.
4

bn Ebî eybe, bn Abbâs’tan bildirir: Peygamberlerden biri öyle dedi:

"Allahm! Sana ibadet eden, emirlerine boyun een ve öfkenden kaçnan

kulundan dünya nimetlerini uzak tutuyor ve türlü belalara manz
brakyorsun. Dier yandan senden bakasna kulluk eden, sana isyana

yönelik amellerde bulunan kuluna da dünya nimetlerini sunuyor ve kendisini

belalardan uzak tutuyorsun." Bunun üzerine Yüce Allah ona öyle vahyetti:

1 âiye Sur. 15
1 bn Cerîr (24/337) ve ei-tkân 'de (2/55) geçtii üzere ibn Ebî Hâtûn.
3 âiye Sur. 16
4 âiye Sur. 16
4 bn Ebî eybe (13/115).
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"Kullar da ülkeler de benimdir ve hepsi de hamdimle beni tebih ederler.

Mümin kulumun baz kötülükleri olabiliyor. Onu belalara maruz brakp,

dünya nimetlerini ondan uzak tutmam ite bu kötülüklerinin kefareti oluyor.

Huzuruma geldii zaman da onu ödüllendiririm. Kafir kuluma gelince onun

da baz iyilikleri olabilir. Belalar ondan uzak tutup dünya nimetlerini sunmam

yapt bu iyiliklerin karldr. Huzuruma geldii zaman da yapt
kötülüklere kar onu cezalandnnm .”1

Jii * djoj, .uju Jjj * dJli- Jir j^J 5j>L: sîî

Jir^ Ju *^ Jg jbJ

"Bunlar devenin nasl yaratldna, göün nasl

yükseltildiine, dalarn nasl dikildiine, yerin nasl

yayldna bir bakmazlar m?" (â$iye Sur. 17-20)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Katâde'den bildirir: Yüce

Allah, Cennette olan eyleri Kuriân'da anlatnca kafirler bunun nasl

olabileceine ardlar. Bunun üzerine Yüce Allah: "Bunlar devenin nasl

yaratldna, göün nasl yükseltildiine, dalarn nasl dikildiine, yerin

nasl yayldna bir bakmazlar m?"2
âyetlerini indirdi. Develer Araplann en

çok bulundurduktan hayvandr ve en büyük yardmclandr. Bundan dolay

Yüce Allah onlara deve örneini vermitir. Bunun yannda Yüce Allah onlara

dalann nasl dikildiini düünmelerini de istemitir. Zira gün boyu

kayalklardan oluan bir daa trmanp da tepesine vanld zaman orada

fkran su kaynaklar, el demeden ve emek verilmeden yetien meyveler

görülür. Bunlar Yüce Allah’n bir zamana kadar sunduu nimetlerdir. Ayn

ekilde Yüce Allah insanlann, yeryüzünün nasl yaylp dümdüz edildii

hakknda düünmelerini de istemi ve bütün bunlan yaratann elbette ki

Cennette istedii eyi yaratmaya kadir olduunu ifade etmitir .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre urayh, arkadalanna: "Hadi çarya

çkalm da develerin nasl yaratldna bakp üzerinde düünelim” derdi.

1

tbn Ebî eybe (13/147, 148).
1 iiye Sur. 17-20
3 bn Cerîr (24/338-340).
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"Artk sen öüt ver! Sen ancak bir öüt vericisin. Sen,

onlara zor kullanacak deilsin. Ancak kim yüz çevirir inkâr

ederse, Allah onu en büyük azaba uratr. Dorusu onlarn
dönüü bizedir. üphesiz sonra hesaplarn görmek de bize

dümektedir." (Câriye Sur. 21 -26 )

ibn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, Nesâî, ibn Cerir,

Hâkim, ibn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifaftz Câbiriden bildirir:

Resûlullah {uiiaUu aleyhi veseiiam):
"
nsanlarla «Lâ ilahe ilallah» diyene kadar

savamam emredildi. Bunu demeleri halinde hak etmedikleri sürece mallarm ve

canlarn bana kart korumu olurlar. Gerisinden dolay da hesaplan Allah a

kalmtr

"

buyurdu ve: "Artk sen öüt ver! Sen ancak biröüt vericisin. Sen,

onlara zor kullanacak deilsin
” 1

âyetlerini okudu.
2

Hâkim, Câbiriden bildirin Resûlullah (uiiejyu aleyh «dM, "Sen, onlara zor

kullanacak deilsin
”3

âyetini “JalZÛ ^1* cJJ” lafzyla, Zorba(=musayta-')

ifadesini Sâd harfiyle okudu.

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Sen, onlara zor kullanacak deilsin
”4

âyetini açklarken:

"Sen bir zorba deilsin. Onun için onlan affet ve onlara kar hogörülü ol"

demitir.
5

Abdurrezzâk ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Sen, onlara zor

kullanacak deilsin”
6

âyetini açklarken: "Sen güç kullanan bir zorba

deilsin" demitir.
1

1 âiye Sur. 21, 22
2 bn Ebî eybe (10/123, 12/376), Ahmed 22/119 (14209), Müslim 21 (35), Tirmbî

(3341), Nesâî, S. el-Kübrû (11670), bn Cerir (24/342), Hâkim (2/522) ve Beyhakî (170).
3 âiye Sur. 21, 22
* âiye Sur. 22
5 bn Cerir (24/341) ve el-tkân'de (2/55) geçtii üzere bn Ebî Hâlim.
4 âiye Sur. 22
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Abdurrezzâk ve bn CerVin bildirdiine göre Katâde: "Sen, onlara zor

kullanacak deilsin
" 2

âyetini açklarken: "Kullarm) bana havale et,

anlamndadr" demitir.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: ifadesini açklarken:

"Sen onlara musallat klnm biri deilsin, anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"Sen, onlara zor kullanacak deilsin"
1
’ âyetini açklarken: "Sen onlara kar

bir zorba deilsin" demitir. "Ancak kim yüz çevirir inkâr ederse
"6

âyetini

açklarken de: "Bunlann hesab Allah'a kalmtr” demitir.

7

Ebû Dâvud Nâsih'de bn Abbâs'tan bildirir "Sen, onlara zor kullanacak

deilsin
"8

âyetinin hükmünü "...Haram aylar çknca bu Allah'a ortak

koanlar artk bulduunuz yerde öldürün ..."
9
âyeti neshetmitir.

10

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: l£{ öl
”11

âyetini:

"Onlann dönüü bizedir” eklinde açklamtr.

12

bn Ebî Hatim, Atâ'dan bu yorumun aynsn bildirir .

13

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: "^lij O]"
14

âyetinin anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: “yâb ifadesinden kast,

geriye dönütür” dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. Abîde b. el-Abras'n:

I

Abdurrezzâk (2/368).
7 âiye Sur. 22
3

îbn Cerir (24/341).
4 âiye Sur. 22
5 âiye Sur. 22
6 âiye Sur. 23
7 bn Cerir (24/341, 343).

* âiye Sur. 22
5
Tevbe Sur. 5

10
Bkz: bnu'l-Cevzî, Nevâsihu'l-Kur'in (sh. 507).

II âiye Sur. 25
11

Fethu'l-BâtTde (8/701) geçtii üzere bnu’l-Münzir.
13

Fethu'l-Bârî'de (8/701) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
14 âiye Sur. 25
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“Her giden geri döner de

Bir ölüp giden geriye dönemez
"
dediini iitmez misin?" Yine baka bir air

öyle demitin

“Kadn asasn atp ölümü içine sevinçle doldurdu

Yolculuktan dönen yolcunun huzur bulmas gibi.
’n

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: fy öl"

2

âyetini: “Onlann

dönüü yine bize olacaktr" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu onlarn

dönüü bizedir. üphesiz sonra hesaplarn görmek de bize dümektedir"
1

âyetlerini açklarken: “Dönüleri Allah'a olacaktr. Hesaplann görecek olar

da yine Allah'tr" demitir.

1
el-tkân 'de (2/90) geçtii üzere Tasti.

1 âiye Sur. 25
3 âiye Sur. 25, 26
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bnu’d-Durays, Nehhâs Nâsih’de bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: “Fecr Sûresi, Mekke'de nazil oldu" demitir.

1

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: “Fecr Sûresi,

Mekke'de nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie: “Fecr Sûresi, Mekke'de nazil

oldu” demitir.

Nesâî, Câbir'den bildirir: Hz. Peygamber (sBiiaiBhu aleyhi «seiM Muâz'a (cemaata

namaz kldnrken çok uzatmas üzerine) öyle buyurdu: "Ey Muâzl Fitne mi

çkarmak istiyorsun ? A'lâ, ems, Fecr veya Leyi sûrelerini neden

okumuyorsun?'’
1

"Andolsun fecrer (FccrSur. )

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr

"Andolsun fecre!"3 âyetini açklarken: “Yüce Allah'n yeminlerinden biridir”

demitir.

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân: “Yüce Allah

mahlûkatndan diledii ey üzerine yemin eder. Ancak insanlar Allah'tan

baka bir ey adna yemin edemezler” demitir.

5

Firyâbî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Hâkim ve Beyhakî’nin uabu'l-îman’da

bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun fecre!" 1
âyetini açklarken: “Fecr'den

kast, tan vaktidir” demitir .

2

tbnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, DelSil (7/142-144).

Nesâî, S. el-Kübrû (1 1 673).

Fecr Sur. 1

bn Ceri (24/345).

bn Ebî eybe (4/1 9)
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Abd b. Humeyd, Dahhâk’tan bunun aynsn bildirir.

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Andolsun fecre!
'3

âyetini açklarken: "Fecr'den kast sabahtr" demitir.

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Andolsun fecre!"5 âyetini

açklarken: "Fecr'den kast, Müzdelife gününün sabahdr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun fecre!"6 âyetini

açklarken: "Burada Fecr'den kast, her günün deil sadece kurban kesim

gününün sabahdr" demitir.

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den aynsn bildirir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun fecre!"7 âyetini

açklarken: "Fecr'den kast, sabah namazdr" demitir.

8

Saîd b. Mansûr, Beyhakî uabu'l-ftnan'da ve bn AsâkVin bildirdiine göre

bn Abbâs: "Andolsun fecre!"
9
âyetini açklarken: "Fecr'den kast, Muharrem

aynn ilk gününün sabahdr ki yl bu günle balar” demitir.

10

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî'nin

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (seiiaHhj Aleyhi »Kellem) öye
buyurmutur: "Ramazan orucundan sonra en en deerli oruç, Allah'n (haram

)

aylarndan biri olan Muharrem aynda tutulan oruçtur. Farz namazlardan

sonra da en deerli namaz gece klnan namazdr.
"n

1

Fecr Sur. 1

2 bn Cerîr (24/344), Hâkim (2/522, "sahîh") ve Beyhakî (3745).
3
Fecr Sur. 1

4 bn Cerîr (24/345).
5
Fecr Sur. 1

6

Fecr Sur. 1

7
Fecr Sur. 1

8 bn Cerîr (24/344).
5
Fecr Sur. 1

10
Beyhakî (3771) ve bn Asâkir (1/52).

11 bn Ebî eybe (3/42), Müslim (1163), Ebû Dâvud (2429), Tirmizî (438), Nesâî (1612),

bn Mâce (1742) ve Beyhakî (4/290, 291).
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bn Ebî eybe ve Beyhakî, Nu'mân b. Beîr'den bildirir: Adamn biri Hz.

Ali'ye geldi ve: "Ey müminlerin emin! Ramazan ayndan sonra hangi ayda

oruç tutaym" dedi. Hz. Ali u karl verdi: "Öyle bir eyi sordun ki

zamannda bunu Resûlullah’a (salUahu aleyhi «sefen) biri sormutu. Sonrasnda ise

baka birinin bunu sorduunu iitmi deilim. Adamn bu sorusu üzerine o

zaman Resûlullah (s^Bishu aJeyfî vesilem) öyle buyurmutu: "ayet Ramazan ayndan

sonra baka bir ay da oruçlu geçirmek istersen Muharrem aynda oruç tut. Zira

bu ay da Yüce Allah'n haram aylarndan biridir. Zamannda bir topluluk bu

ayda tövbe etmiti. Yüce Allah bu ayda bakalarnn da tövbesini kabul

edecektir.
"l

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirin Hz.

Peygamber (uiiiihu aleyhi maiiam) Medine'ye hicret ettii zaman Yahûdiler Âûrâ

gününde oruç tutuyorlard. Onlara: "Bu günde neden oruç tutuyorsunuz?"

diye sorunca: "Bu büyük günde Yüce Allah, Mûsa'y kurtanp Firavun'u

denizde bomutur. Mûsa ükür olarak bu günde oruç tutard. Onun için biz

de tutuyoruz" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü [saUafchu eteyt» meM: "Biz Mûsa

peygambere sizden daha yaknz"
buyurdu. Sonrasnda Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi

»mailem) hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de ashâbnn bu günde oruç

tutmalann istedi .

2

Buhârî, Müslim ve Beyhakî, Muavviz b. Afrâ’nn kz Rubeyyi'den bildirir:

Resûlullah (ssiiaiMu «fayhi vsseiiem) Âûrâ gününde Medine’nin çevresinde ikamet

eden Ensârllara: "Bu günde oruçlu olarak güne balayan orucunu tamamlasn,

oruçlu olmayan da günün kalan ksmn oruçlu geçirsin" eklinde haber

gönderdi. Daha sonrasnda bu günde oruç tutar, küçük çocuklarmza da

oruç tuttururduk. Çocuklarmzla mescide gittiimizde yanmza sopadan

yaplm oyuncak da götürürdük. Çocuklar yemek için alamaya

baladklarnda bu oyunca ellerine verir iftar saatine kadar oyalardk .

3

ibn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirir:

"Resûlullah'n Csaiiaiiahu Bieyh «sillem) Âûrâ günü ile Ramazan ay dnda dier

1 bn Ebî eybe (3/41) ve Beyhakî, uabu'l-Iman (3775).
2 bn Ebî eybe (3/56), Buhârî (2004, 3397, 3943, 4680, 4737), Müslim (1 130) ve Beyhakî

(4/286).
3
Buhârî (1960), Müslim (1136) ve Beyhakî (4/288).
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günlerden üstün tutarak oruçlu geçirmeye çalt baka bir günü daha

bilmiyorum ."1

ibn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî'nin Ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah

(uliaMu aleyhi vcseiitm): "Âûrâ günü ile Ramazan ay dnda oruç konusunda bir

günün dier bir güne herhangi bir üstünlüü yoktur" buyurmutur.

2

bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî, Esved b. Yezîd'den bildirir “Resûlullah'n

(sailailahu eleyii vHsellom) Kûfe'de bulunan ashâb içinde Ali b. EbîTâlib ile Ebû Mûsa el-

E’arî’den daha fazla Âûrâ gününde oruç tutulmasn söyleyen kimseleri

görmedim ."3

bn Ebî eybe, Müslim ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirir Resûlullah (nfahh

aleyhi «Eeiiern) Âûrâ gününde oruç tutunca ashâbnn da bu günde oruç

tutmalann söyledi. Ashâb: "Yâ Resûlallah! Ama bu günde Yahudi’ler oruç

tutuyor?" dediklerinde, Allah Resûlü (saiiaUehu eieyhî veseiiem): "O zaman gelecek sene

bu orucu (onuncu günde deil de) dokuzuncu günde tutarz" buyurdu. Ancak

dier yl bu gün gelmeden Resûlullah »afieiiahuaMifl«nen) vefat etmiti .

4

Ahmed, bn Adiy, Beyhakî uabu'l-îman ile Sünen’de ve bn Cerîriin br

Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (nUiahu aleyhi nuM öyle buyurmutur

"Âûrâ günü oruç tutun, ancak bu konuda Yahudilerden farkl olmak için bir

gün öncesi veya bir gün sonrasn da tutun. "s

Beyhakî’nin Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah (niiabh aleyhi «allem): "aye

hayatta kalrsam (gelecek yl) Âûrâ günüyle birlikte bir gün önce veya bir gün

sonra da oruç tutulmasn emrederdim" buyurmutur.

6

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Âûrâ orucu konusunda

Yahudilerden farkl davrann ve dokuzuncu gün ile onuncu günü tutun"

demitir.

1

1 bn Ebî eybe (3/58), Buhâri (2006), Müslim (1132) ve Beyhakî (4/286).
3

Beyhakî, uabu'l-îman (3870). Elbânî, e9-Silsiletu'd-Da'îfede (285) hadisin münker

olduunu söylemitir.
1
Beyhakî (3784),

*
îbn Ebî eybe (3/58), Müslim (1134) ve Beyhakî (4/287).

5 Ahmed 4/52 (2154); bn Adiy (3/956) ve Beyhakî (3790), Sünen (4/287). Müsned' in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
6
Beyhakî, uabu 'l-lman (3789).



Âyet: 1 • Âurâ 38B

Beyhakî, Ebû Huzeyfe'den bildirin Bir yolculukta bn ihib ile birlikteydim.

Âûrâ gününde oruç tutunca kendisine: "Ramazan aynda oruç tutmazken

imdi seferi olmana ramen Aûrâ orucunu mu tutuyorsun?" denilince, bn

ihâb: "Ramazan aynn orucu baka günlerde kaza edilebilir. Ancak Âûrâ

orucu kaçrldm kazas yoktur" karln verdi .

2

bn Ebî eybe, Ebû Musa'dan bildirir: Âûrâ günü Yahudilerin deer

verdii ve bayram sayd bir gündür. Resûlullah (saiiaUu aleyhi «aM de bu

konuda: "Bu günde oruç tutun
"
buyurmutur .

3

bn Ebîeybe’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (ahiishu «Mi

vesdiem): "Âûrâ günü peygamberlerin oruç tuttuu bir gündü. Siz de bu günde

oruç tutun " buyurmutur .

4

Beyhakî'nin Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah {mH8W*j «m mtUm):
"Âûrâ

gününde ailesinin nafakasn bol tutan kiinin Yüce Allah tüm ylm bolluk

içinde klar" buyurmutur.

5

Beyhakî'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallaüahu «M
mailem): "Âûrâ gününde ailesinin nafakasn bol tutan kiiye Yüce Allah yln

kalan günlerinde bolluk verir

"

buyurmutur .

6

bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî'nin Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre

Resûlullah (sniiaiiaiu aleyhi vusBiierr):

"Âûrâ gününde ailesinin nafakasn bol tutan

kiiye Yüce Allah yln kalan günlerinde bolluk verir" buyurmutur .

7

bn Adiy ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(nhhhu aleyhi vaseiism): "Âûrâ gününde ailesi ve çoluk çocuunun nafakasn bol

tutan kiiye Yüce Allah yln kalan günlerinde bolluk verir

"

buyurmutur .

8

1

Beyhakî (3788).
2

Beyhakî (3798).
3 bn Ebî eybe (3/55), Buhâri (2005) ve Müslim (1131).
4 bn Ebî eybe (3/55).
5

Beyhakî (3791). Beyhakî: "snad zayftr" demitir.
6 Beyhakî (3792).
7
Beyhakî (3794).

8 bn Adiy (6/2206, 2207) ve Beyhakî (3795). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu't-

Terîb ue't-Terhîb, 617).
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Beyhakî der ki: “Bu yöndeki rivayetlerin senedleri zayf olsa da birbirlerine

eklendiklerinde daha da salamlar."

Beyhakî, brahim b. Muhammed b. el-Münteiriden bildirir: “Kii Âûrâ

gününde çoluk çocuuna nafakay bol kld zaman yln kalan günleri de

onlar için bolluk içinde geçer, denilirdi."
1

Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah MbIIbIhi ahyti «niian-:

"Âûrâ gününde ismid tayla sürme çeken kiinin bir daha asla gözleri

iltihaplanmaz" buyurmutur.

2

Mi

ip JUj
, * •

Andolsun on geceye!" (F«r Sur. 2)

Ahmed, Nesâî, Bezzâr, bn Cerir, bnu'l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî uabu'l-lman’da Câbiriden bildirin Resûlullah (saiUahu aleyh «niM: "Fecre,

on geceye, çifte ve teke andolsun !"3 âyetlerini okudu ve: "On gece'den kast,

kurban bayramnn on gecesidir. Tek'ten kast, Arafe günü, çift'ten kast ise

kurban günüdür" buyurdu .

4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Hâkim,

bn Merdûye ve Beyhakfnin uabu'l-îman’da bildirdiine göre bn Abbâs:

"Andolsun on geceye!"5 âyetini açklarken: “Bunlar kurban bayramnn or

gecesidir" demitir. Baka bir lafzda: "Bunlar Zilhicce aynn ilk on gecesidir"

eklindedir.

6

1

Beyhakî (37%).
3

Beyhakî (3797).
3
Fecr Sur. 1-3

4 Ahmed 22/389 (14511), Nesâî, S. el-Kübrû (4101, 11671), Bezzâr (Ketfu'l-Estâr, 2286),

bn Cerîr (24/348), Hâkim (4/220, "sahih") ve Beyhakî (3743). Müsnetf in muhakkikleri:

"Ravilerinin bir sakncas yoktur" demilerdir.
5

Fecr Sur. 2
6 bn Cerîr (24/346, 347), Hâkim (2/522, "sahih") ve Beyhakî (3745).
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Abdurrezzâk, Ibn Sa’d, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Abdullah b. ez-Zübeyr: "Andolsun on geceyel
" 1

âyetini açklarken: "Bunlar

Zilhhicce aynn bandan kurban gününe kadar olan gecelerdir" demitir.

2

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî'nin uabu'l-îman ’da bildirdiine göre Mesrûk: "Andolsun

on geceye!"3
âyetini açklarken: "Bunlar kurban bayramnn on gecesidir ki

yln en faziletli geceleridir" demitir .

4

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin

bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun on geceye!"
5

âyetini açklarken:

"Bunlar Zilhicce aynn ilk on gecesidir” demitir.

6

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Katâde’den aynsn bildirir.

7

Abd b. Humeyd, krime’den aynsn bildirir.

Firyâbî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk b. Müzâhim:

"Andolsun on geceye!"8 âyetini açklarken öyle demitir: "Bunlar kurban

bayramnn on gecesidir ki dier günlere olan üstünlüklerinden dolay Yüce

Allah bunlar üzerine yemin etmitir.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mesrûk: "Andolsun on geceye !"9

âyetini açklarken öyle demitin “Bu geceler Yüce Allah'n: "Mûsa'ya otuz

gece vade verip sonra buna on gece daha kattk..."
10
âyetinde bahsettii on

gecedir."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Talha b. Abdillah, Ebû Seleme b.

Abdirrahman ile birlikte bn Ömer'in yanna girdi. bn Ömer, Arafe gününde

1
Fecr Sur. 2

2 bn Cerîr (24/346).

* Fecr Sur. 2
4
Abdurrezzâk (2/369), Musatmef {S120); bn Cerîr (24/347) ve Beyhakî (3748)

5
Fecr Sur. 2

6
Abdurrezzâk (2/369), Talîku't-Ta'lîlCde (4/4) geçtii iizere Firyâbî ve bn Cerîr

(24/347).
7
Abdurrezzâk (2/369).

1
Fecr Sur. 2

* Fecr Sur. 2
10

A'râf Sur. 142
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ikisini yemee davet etti. Ebü Seleme ona: “Bu geceler Yüce Allah’n

Kuriân’da zikrettii on geceden deil mi?" deyince, bn Ömer “Böyle

olduunu nereden biliyorsun?" diye sordu. Ebû Seleme: “Bundan üphem
yok" karln verince, bn Ömer: “Oysa ben üpheliyim” dedi.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Atiyye el-Avfî: 'Fecre, on geceye, çifte

ve teke andolsunl”
1
âyetlerini açklarken: "Fecirden kast, bildiiniz gibidir ve

tan yerinin aarmasdr. On geceden kasrt, kurban bayramnn on gecesidir.

Çift ifadesinden kast. Yüce Allah'n 'Sîzleri çift çift yarattk
' 2

âyetinde dile

getirdii gibidir. Tek'ten kast ise Yüce Allah’tr" dedi. Kendisine: "Bunu Hz.

Peygamberim UdaHshu aleyhi veseBem) ashâbndan birine dayanarak m söylüyorsun

denilince, Atiyye: “Evet! Ebû Saîd el-Hudrf'den naklen Hz. Peygamber MMu
aleyhi reselisin} böyle açklamtr" karln verdi.

Ahmed, Buhâri ve Beyhakî uabu'l-îman'da bn Abbâs’tan bildirir: "Yüce

Allah katnda en sevimli ve en üstün ameller, dier günlere nazaran Eyyâmu l-

Ar (on gece) denilen günlerde yaplan amellerdir" buyurdu. Ashâb: “Yâ

Resûlallah! Allah yolunda yaplan cihat da m (böylesi günlerde yaplan

amellerden) üstün deildir?" diye sorunca, Allah Resulü (aiiaUn aleyhi ws?im:

"Evet! Allah yolunda can ve malyla cihada çkp da hem maln, hem de cann

feda eden kiinin cihad hariç Allah yolunda cihattan da üstündür" karln
verdi .

3

Ahmed, bn Ebi'd-Dünya Fadlu Ari Zilhicce’de ve Beyhakî'nin bn

Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu aleyhi «»ilen) öyle buyurmutum

" Yüce Allah katnda en sevimli ve en üstün ameller dier günlere nazaran

Eyyâmu l-Ar (on gece) denilen günlerde yaplan amellerdir. Onun için boyleri

günlerde tehlîl ve tekbîrlerinizi çok tutun. Allah'a çokça hamdedin.
"4

Beyhakî, Evzaî'den bildirir: "Bana bildirilene göre Eyyâmu'l-Ar (on gece)

denilen günlerde yaplan amelin deeri, ehit olmas hariç kiinin

gündüzlerini oruçla gecelerini de nöbetle geçirdii bir gazvenin deeri

1

Fecr Sur. 1-3
1

Nebc' Sur. 8
5 Ahmed 3/433, 5/238 (1968, 3139), Buhâri (969) ve Beyhakî (3749, 3752).
4
Ahmed 9/323, 324, 10/296 (5446, 6154) ve Beyhakî (3750, 3751). Müsned'm

muhakkikleri: "Sahih hadistir" demirlerdir.
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kadardr. Bunu bana Resûlullah’tan Miaiiahu aleyhi «sdtem) naklen Kurey’ten

Mahzûm oullanndan bir adam aktard."
1

Beyhakfnin Hüneyde b. Hâlîd'den, onun kansndan, onun da Hz.

Peygamberin (»fcUahu 8«yhi malan) elerinden birinden naklen bildirdiine göre

Allah Resûlü (saiaMu aleyhi vesellem). Zilhicce aynn ilk dokuz günü ile Âûrâ gününü

oruçlu geçirirdi. Yine birinci haftann ilk Pazartesi günü ile dier haftalardan

iki Perembe olmak üzere her aydan üç gün oruç tutard.

2

Beyhakî ve bn Ebi’d-Dünya’nn Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah mumu aiaytn raafan) öyle buyurmutur:
"
Eyyâmu'l-Ar (on gece)

denilen günlerde yaplan ibadetler, dier günlerde yaplanlara nazaran Yüce

Allah'n en çok sevdii amellerdir. Böylesi günlerde tutulan bir günlük oruç bir

yllk oruca, böylesi günlerin gecesinde yaplan ibadet de Kadir gecesinde

yaplan ibadete denktir.'*

Beyhakî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saHaiMu aleyhi mailem)

öyle buyurmutur: "Yüce Allah katnda en sevimli ve faziletli ameller, dier

günlere nazaran daha üstün tuttuu Eyyâmu'l-Ar (on gece) denilen günlerde

yaplan amellerdir. Böylesi günler Allah' birleme (tehlîl), ululama (tekbîr) ve

zikretme günleridir. Böylesi günlerde tutulan bir günlük oruç, bir yllk oruca

denktir. Böylesi günlerde yaplan bir amel, yedi yüz katyla karlk bulur."
4

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun

on geceye !"5 âyetini açklarken: "Bu geceler Ramazan aynn son on

gecesidir” demitir.

Muhammed b. Nasr es-Salâfda Ebû Osman'dan bildirir: "Öncekiler üç

tane on güne dierlerine nazaran daha fazla deer verip üstün görürlerdi.

Bunlar Muharrem aynn ilk on günü, Zilhicce aynn ilk on günü ve Ramazan

aynn son on günüdür."
6

1
Beyhakî (3753).

1
Beyhakî (3754).

5

Beyhakî (3757), Tirmîzî (758) ve bn Mâce (1728). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îf

Sünen et-Tirmizî, 377).
4
Beyhakî (3758).

5
Fecr Sur. 2

5 Muhammed b. Nasr, Muhlasaru Kiyâmi'l-Leyl (sh. 103).
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*

"Andolsun çifte ve teke!" (Fecr Sur. 3)

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Ibn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Hâkim ve bn Merdûye, mrân b. Husayn'dan bildirin Hz. Peygambere (laMahu

bM« yesekn) bu âyetteki çift ile tek ifadeleri sorulunca: "Bunlardan kast

namazdr. Zira kimisi çift, kimisi de tek rekatldr" buyurmutur.

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre imrân b.

Husayn: “Andolsun çifte ve tekel
"2

âyetini açklarken: "Bunlardan kast, farz

namazlardr. Zira kimisi çift, kimisi de tek rekatldr” demitir.

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Andolsun çifte ve teke !"

4

âyetini açklarken: "Bundan kast namazlardr, zira kimisi çift kimisi de tek

rekatldr” demitir. Haan ise bu konuda: "Bundan kast saylardr. Zira kirrisi

çift kimisi ise tektir” demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye:

"Andolsun çifte ve teke!"
s
âyetini açklarken öyle demitin "Bundan kast

akam namazdr. Çift olan ilk iki rekat, tek olan da üçüncü rekatdr.”

bn Ebî Hâtim, Rabî1

b. Enes’ten bunun aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Andolsun çifte ve

teke!"
6
âyetini açklarken: "Yüce Allah burada çifti ve teki de olmak üze-e

tüm saylar üzerine yemin etmitir” demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-MünzirTn bildirdiine göre

brahim en-Nehaî: “ef ifadesi çift, Vetr ifadesi ise tek anlamndadr”

demitir.

1 Ahmed 33/148, 160, 161, 184 (19919, 19935, 19973), Tirmizî (3342), bn Cerîr (24/354),

bn Kesîr, Tefsir
1de (8/415) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hâkim (2/522, "sahîh"). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen et-Tirmizî, 661).
2
Fecr Sur. 3

J
Abdurrezzâk (2/370) ve bn Cerîr (24/353).

*

Fecr Sur. 3
5
Fecr Sur. 3

6
Fecr Sur. 3
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: * çAJij”
1

âyetini

açklarken: “kili ve çift olan her ey ef, tek olan her ey de Vetr*diT

"

demitir.

AbdurTezzâk'n bildirdiine göre Mücâhid: "And olsun çifte ve teke!"
2

âyetini açklarken: “Varlk âlemindeki tüm mahlukat ya çift ya da tektir. Yüce

Allah da burada tüm mahlukat üzerine yemin etmitir” demitir .

3

ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun çifte ve teke!"
4
âyetini

açklarken: “Tek olan Allah’tr. Çiftler halinde olan da sizlersiniz” demitir.

5

Firyâbî, Saîd b. MansCr, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun çifte ve tekel"
6

âyetini

açklarken öyle demitir: "Gök ile yer, kara ile deniz, insan ile cin, Güne ile

Ay gibi her ey Yüce Allah tarafndan çifter olarak yaratlmtr. Tek olan ey
de sadece Yüce Allah'tr.”

7

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Andolsun çifte ve teke!"
8
âyetini açklarken: “Tek’ten kast

Yüce Allah’tr. Çift olan da erkek ve dii olmak üzere geriye kalan

mahlukattr” demitir.

9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Çiftten kast, Âdem ile

Havva'dr. Tek'ten kast ise Yüce Allah'tr” demitir.

Abd b. Humeyd'in smâîl vastasyla bildirdiine göre Ebû Sâlih: "Andolsun

çifte ve tekel"
10

âyetini açklarken: “Yüce Allah her eyden bir çift yaratmtr.

Yüce Allah'n kendisi ise tek'tir ve Samed'dir" demitir. Ravi smâîl der ki:

1
Fecr Sur. 3

3

Fecr Sur. 3
3
Abdurrezzâk (2/369).

*

Fecr Sur. 3
s bn Cerir (24/351).
6
Fecr Sur. 3

7
Talîku't-Ta'lîk'de (4/4) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerir (24/351).

8
Fecr Sur. 3

9 bn Cerir (24/352) ve bn Kesîr. Tefsîr'de (8/414) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
10
Fecr Sur. 3
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"Ebû Sâlih’in bu açklamasn a'bTye aktardmda: "Mesrûk de ayn eyi

söylerdi" dedi.”

bn Ebî eybe, bn Ömer’den bildirin Kii, namazlann ardndan ve yatana

girdii zaman üçer defa: "Çift ve tek olan her ey saysnca, Allah'n tarr

,

eksiksiz, temiz ve mübarek olan sözleri saysnca derim ki Allah en büyüktür,

büyükler büyüüdür" ve: "Çift ve tek olan her ey saysnca Allah’n tan-

,

eksiksiz, temiz ve mübarek olan sözleri saysnca derim ki Allah’tan baka ilah

yoktur” derse kyamet gününde Cennete girene kadar bu sözler kabrinde,

köprüde ve Srat’ta kendisine nur olurlar .

1

Taberânî ve bn Merdûye -zayf bir senedle- Ebû Eyyûb’dan bildirir: Hz.

Peygamber’e Mdithu aleyhi maileni} bu âyetteki çift ile tek ifadelerinin anlam

sorulunca: "Bunlar iki gün ile bir gecedir. Günler Arafe günü ile kurban

günüdür. Gece ise Müzdelife (vakfesi) gecesi de olan kurban gününün

gecesidir" karln verdi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Andolsun çifte

ve teke!'
3
âyetini açklarken: "Bunlar hac günleridir. Çift olandan kast, Arafe

günü ile kurban günüdür. Tek olan da kurban gününün gecesidir" demitir.

4

bn Cerîriin Câbir’den bildirdiine göre Resûlullah («abM» aleyhi «saflan): "Çiftlet:

kast iki gündür. Tek'ten kast ise bunlarn üçüncü günüdür" buyurmutur .

5

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Sa’d, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l

Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyrie bu

âyetteki çift ile tek ifadelerinin anlam sorulunca öyle demitin "... Çiftten

kast "Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönerse, ona

günah yoktur..."
6
âyetinde bahsedilen iki gündür. Tekten kast ise bunlanr

1 bn Ebî eybe (10/229).
2
Taberânî (4073). Heysemî, Mecmuu ‘z-Zevâitde (7/137) der ki: "snadnda metrûk

biri olan Vâsl b. es-Sâib vardr."
1
Fecr Sur. 3

* bn Kesîr, Tefsir
1de (8/413) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.

5 bn Cerîr (24/355).
6
Bakara Sur. 203
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üçüncü günüdür." Baka bir lafzda ise: "Çiftten kast, Terîk günlerinin

ortasdr. Tekten kast ise Terik günlerinin son günüdür" eklindedir.
1

Abd b. Humeyd, Ibn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, ibn Merdûye ve

Beyhakfnln uabu'l-îman 'da bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun çifte ve

teke!"2 âyetini açklarken: "Çiftten kast, kurban günü, tekten kast ise Arafe

günüdür" demitir.
3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime:

"Tekten kast, Arafe günü, çiftten kast ise kurban günüdür. Zira Arafe günü

Zilhicce aynn dokuzu, kurban günü ise onuncu günüdür" demitir.
4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: "Çiftten kast kurban günü,

tekten kast ise Arafe günüdür. Bu iki gün, on gün içindeki dier günlere

üstünlüklerinden dolay Yüce Allah bunlarn üzerine yemin etmitir" demitir.

"Andolsun gitmekte olan geceye!" (Fe«-Sur. 4)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: l jût^
5

âyetini: "Gittii

zaman geceye" eklinde açklamtr.6

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: " JÛJI3

il}”
7

âyetini açklarken: "Gecenin kendi içinde kaybolup gitmesidir"

demitir.
8

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: S} jiiâ"
1

âyetini: "Yürüyüp gittii zaman geceye” eklinde açklamtr. 2

1

Fethu'l-Bârtdc (8/702) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn Cerir (24/350) ve bn Kesir,

Tejsî/de (8/413) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
2
Fecr Sur. 3

3 bn Cerir (24/349) ve Beyhakî (3747).
4
Abdurrezzâk (2/370).

s
Fecr Sur. 4

6
îbn Cerir (24/357).

7
Fecr Sur. 4

* bn Cerir (24/357).
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: “jJJ lij J^JIS
”3

âyetini; “Yürüyüp gittii zaman geceye" eklinde

açklamtr.

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: “jJJ jJjlj
"5

âyetini: “Akp

gittii zaman geceye" eklinde açklamtr.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

krime: "Andolsun gitmekte olan geceye!"6 âyetini açklarken öyle demitin

“Bu gece Müzdelife'de kalnan gecedir. nsanlar Müzdelife'de iken gecenin

geçip gitmesi anlamnda: “Müzdelife’de gece geçip gitti” denilirdi. Bu yemin

EyyâmuTAr (on gece) denilen tüm geceleri de içine alr.”
7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: ia| âyetini:

“Gelmekte olan geceye" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: "Andolsun gitmekte olan

geceye!"9 âyetini açklarken: “Bu gece Müzdelife'de kalnan gecedir”

demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b el-Kurazî’ye: “ jdll;<*

jLL fil
” 10

âyeti sorulunca öyle demitin “Buradaki Yesri ifadesi yürüyüp

gitmektir. Bahsedilen gece de Arafat'taki vakfeden sonra Müzdelife'de

vakfenin yapld gecedir. Bundan dolay Arafat'tan sonra yürüyüp gitmeli ve

bu gece Müzdelife dnda bir yerde geçirilmemelidir.”

Fecr Sur. 4

Abdurrezzik (27370).

Fecr Sur. 4

bn Cerir (24/357).

Fecr Sur. 4

Fecr Sur. 4

bn Cerîr (24/357, 358) ve bn Kesîr, Teftîfde (8/416) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

Fecr Sur. 4

Fecr Sur. 4
0
Fecr Sur. 4
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^ j>

"Bunlarn her biri akl sahibi için birer yemine demez mi?"
(Fecr Sur. 5)

Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Fecre, on geceye, çifte ve

teke, gitmekte olan geceye andolsun! Bunlarn her biri akl sahibi için birer

yemine demez mi*1
âyetlerini okudu ve: “Bu yemin Yüce Allah’n sürekli

gözetlemede olduu konusundadr” dedi.

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî’nin uabu'l-îman’da deiik kanallardan bildirdiine göre

ibn Abbâs: “J** ifadesini: “Akl sahibi, düünebilen ve nefsine hakim

olan kii” eklinde açklamtr .

3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebî Mitim ve

Beyhakî’nin bildirdiine göre Mücâhid: ifadesini: “Akl sahibi kii”

eklinde açklamtr.

5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, ikrime ile Dahhâk’tan bunun aynsn

bildirir.

6

Abd b. Humeyd, Katide ile Rabî'den bunun aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):
“

s*?"
1
ifadesini: "Hilim sahibi kii” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: ^AJ
”8

ifadesini: “nsanlara kar perdesi olan (kötü eyleri ifa etmeyen, ortaya

çkarmayan) kii” eklinde açklamtr.

Fecr Sur. 1-5

Fecr Sur. 5

bn Ebî eybe (8/488), bn Cerîr (24/359) ve Beyhakî (3745).

Fecr Sur. 5

bn Ebî eybe (8/489) ve Beyhakî (4652).

bn Ebî eybe (8/489).

Fecr Sur. 5

Fecr Sur. 5
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bnu’l-Enbârî'nin el-Vakfu ve'l-btidâ’öz bildirdiine göre Süddî: ji)'

1

0 ' *

ifadesini açklarken öyle demitir: "Akl sahibi kii anlamndadr. Haris b.

Sa’lebe bu konuda:

"

Tövbe edebileceimi nasl ümit edebilirim ki

Zira tövbe akl sabibi gençlerden beklenir
"
demitir."

<y f
J * J fi

Cfû * ik IjjU- jjÜ\

duj * jUÜi y jj&ti * ^
"'Görmedin mi Rabbin ne yapt Âd kavmine? Sütunlar sahibi

rem'e? Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratlmamt. O
vadide kayatan yontan Semud kavmine? Kazklar sahibi

Firavun'a? Ki onlarn hepsi ülkelerinde azgnlk ettiler.

Oralarda fesad çoalttlar. Bu yüzden Rabbin onlarn
üstüne azap kamçs yadrd." (FecrSur. 6-13)

bn Cerir'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "jU*j oio jüiu jis Jc 33
pî”'

buyruunu: "Görmedin mi Rabbin ne yapt Âd kavmine? Direk gibi uzur

boylaryla helak oldular" eklinde anlam vermi ve açklarken öyle demitir

"Buradaki rem ifadesi, bir kavmin ad deil Âd kavmi için sfattr ve 'Helak

olmu' anlamndadr. Zira bir topluluun helak olduunu ifade etmek için

"Filanoullar rem (helak) oldular” denilir. Zâtu'l-mâd ifadesi de Âd kavr*

insanlannn direk kadar uzun boylu olduklarn ifade etmektedir.”
3

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: olS oii dij Jiâ JûS 33 pf"
4 buyruunu açklarken öyle

demitir: "rem ifadesi Âd kavminin sfatdr ve "eski, kadim” anlamndadr.

1

Fecr Sur. 5
3

Fecr Sur. 6,

7

3 bn Cerîr (24/363, 365).
4

Fecr Sur. 6, 7
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Zâtu'l-mSd ifadesi de onlar yerleik deil, göçebe olarak çadrlarda

yaadklarn ifade etmektedir."
1

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "aU-j oi3> fil"

2
âyetini açklarken öyle demitir

“rem (Âd kavminin sfat olarak) ümmet, topluluk anlamndadr. Zâtu’l-mâd

ifadesi de onlarn göe kadar uzanan uzun boylannn olduunu ifade

etmektedir.’’
3

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Süddî:
“fil ^”

4 buyruunu açklarken:

"Âd b. rem anlamndadr. Yüce Allah Âd kavmini büyük dedelerine nisbet

ederek zikretmitir" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim,

Katâde'den bildirir: rem’in Âd kavminin bir kabilesi olduu ve Zâtu'l-mâd

(direk sahipleri) ismiyle de anldklar bize anlatlrd. Bunlar yerleik deil

göçebeydiler ve çadrlarda yaarlard. Yüce Allah onlar hakknda: "Ki ülkeler

içinde onun benzeri yaratlmamt"5
buyurur. Zira yine bize anlatldna

göre bunlardan her birinin boyu on iki arn kadar çkyordu.6

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Mikdâm b. Ma’dikerib'den bildirir: Hz.

Peygamber (ssiiaiMu aleyhi vesellem), direkler sahibi rem'i zikretti ve:
"
Onlardan biri

büyük bir kayann yanna gelip omzuna alr ve istedii mahallenin üzerine

atarak onlar yok ederdi" buyurdu.
7

1
Talîku't-Ta'ltk (4/366) ile Fethu'l-Bâri'de (8/701) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(24/362, 365).
1
Fecr Sur. 7

3 bn Cerîr (24/362, 365) ve Fethu’l-BârTde (8/702) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
4
Fecr Sur. 6, 7

5
Fecr Sur. 8

6
Abdurrezzâk (2/380, ilk bölümü), bn Cerîr (24/362, 363, 366, 367) ve Fethu'l-BârTde

(8/702) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
7 bn Kesîr, Tefsir*de (8/417) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Fethu'l-Bâr7de (8/701)

geçtii üzere ibn Merdûye,
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Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: “rem denilen

yer Dimak'tr" demitir.
1

bn Cerîr, Abd b. Humeyd ve bn Asâkir, Saîd el-Makburî'den aynsn

bildirir.
2

bn Asâkir, Saîd b. el-Müseyyeb’den bunun aynsn bildirir.
3

Abd b. Humeyd, Hâlid er-Rib7den aynsn bildirir.

bn Cerîr ve Iönu'l-Münziriin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî: “rem denilen yer skenderiye'dir” demitir.

4

bn Ebî Hâtim, Dahhâk'tan bildirir: “rem ifadesi 'Helak olma'

anlamndadr. Zira bir topluluun helak olduunu ifade etmek için:

"Filanoullan rem (helak) oldular" denilir."
s

bn Cerîr der k: “Böylesi bir açklama ifadenin mazi fiil vezninde “jyf

(EiTeme)" eklinde âz bir kraat üzerine okunmas durumunda doru

olabilir. Bu durumda “öl'i" ifadesi de mefûl hükmünde olur ve âyet de: «Allah

direk sahihlerini helak etti» anlamna gelir."
6

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ehr b. Haveb bu âyeti "jî.jt" lafzyla

okumu ve: “Yüce Allah onlar darmadan edip çürümü hale getirdi"

eklinde açklamtr.7

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti “aW*JI 6le.’
1

lafzyla okumu ve: "Güç kuvvet sahibi olanlar" eklinde açklamtr.8

1

Fethu'1-Bârî"de (8/702) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. bn Kesîr, Tefsir (8/417, 418) der

ki: "rem'in Dimek veya skenderiye veya baka bir ehir olduu konusundaki

rivayetlere dikkat ve ihtiyatla yakladmaldr."
1 bn Cerîr (24/361, 362) ve bn Asâkir (1/218).
1 bn Asâkir (1/217).
4 bn Cerîr (24/361).
5
Fcthu '1-BârTde (8/702) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

6
Fethu’l-Bâri (8/702).

7

Fethu'l-BSrTde (8/702) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
8 bn Cerîr (24/366) ve Fethu'l BSrTde (8/702) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "O

vadide kayalar yontan Semud kavmine?" 1
âyetini açklarken: “Vadilerin

kayalann yontarak delik deik etmilerdir" demitir.

2

ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "O vadide kayalar yontan

Semud kavmine?"3
âyetini açklarken: “Dalan, kayalan yontup kendilerine

evler yaparlard" demitir. "Kazklar sahibi Firavun'a
"4

âyetini açklarken de:

"Kazk (Evtâd) ifadesinden kast, Firavun’un emirlerini yerine getiren

askerlerdir" demitir.

5

Tastî’nin Mesâil’öe bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: " $î£-

Jl
"6 buyruunun anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “Dalann

kayalann yontup kendilerine evler yaptlar, anlamndadr” dedi. Nâfi':

"Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl
verdi: "Evet, bilirler. Umeyye'nin:

"Görmeyelim diye gözlerimizi yanp çikardt

Oysa bize yeni iitme kanallar ve kulaklar yontmu oldu
"
dediini iitmez

misin?”
7

Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: “O vadide kayalar yontan Semud kavmine?"
8

âyetini açklarken: "Dalan, kayalan yontup kendilerine evler yaparlard"

demitir. "Kazklar sahibi Firavun'a
"9

âyetini açklarken: "Firavun kazklarla

insanlara ikence edip öldürürdü" demitir. "Bu yüzden Rabbin onlarn

Fecr Sur. 9

bn Cerîr (24/369).

Feci Sur. 9

Fecr Sur. 10

bn Cerîr (24/369, 371).

Fecr Sur. 9

el-tkân'de (2/102) geçtii izere Tastî.

Fecr Sur. 9

Fecr Sur. 10
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üstüne azap kamçs yadrd " 1

âyetini açklarken de: "Yüce Allah onlan

azabn ar ve iddetli bir türüyle cezalandrd" demitir .

2

Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Kazklar sahibi Firavun'a** âyetini

açklarken öyle demitir: "Firavun dört kazk çakt ve hanmn kollan ile

ayaklarndan bu kazklara balad. Sonra da srtna büyükçe bir deirmen ta
koydu ve ölene kadar da öylece brakt."4

bn Cerir’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Kazklar sahibi Firavun'a
"5

âyetini açklarken: "Firavun yere dört kazk çaktnr ve kiiyi kollan ile

ayaklanndan bu kazklara balayp gererdi” demitir .

6

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Saîd t>.

Cübeyr'den bildirir: "nsanlar kesmek için özel kuleler ina ettirdii için

Firavun'a «Kazklar Sahibi» ismi konulmutur." 7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Firavun kazklarla

insanlara ikence ederdi” demitir.

ibn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirin "Firavun birini öldürmek istedii zaman

dört kazkla kollar ile ayaklarndan onu bir kayann üzerine balard. Sonra

onu ezmek için üst tarafndan üzerine bir kaya parças brakrd. Kollan ile

ayaklarndan kazklara bal olan kii de kayann üzerine iniini izlerdi."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde;

"Kazklar sahibi Firavun'a
*8

âyetini açklarken öyle demitir "Kazklardan

kast, kendisi için yaplan yüksek binalardr. Saîd b. Cübeyr'den naklen de bize

1

Fecr Sur. 13
!

Talîku't-Ta'lîk (4/366) ile Feihu'l-Bârfde (8/702) geçtii üzere Firyâbî (sadece son

ksm) ve bn Cerîr (24/369; 371, 374) <

3
Fecr Sur. 10

4 Hâkim (2/522, 523, "sahîh").
s
Fecr Sur. 10

5 bn Cerîr (24/372).
7 bn Cerîr (24/372, 373).

* Fecr Sur. 10
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bildirildiine göre bn Abbâs: "Firavun, elenmek amacyla altnda ip ve

kazklarla oyunlar oynanan büyük çadrlar kurdururdu" demitir.

1

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Süddî: "Oralarda fesad çoalttlar. Bu

yüzden Rabbin onlarn üstüne azap kamçs yadrd"1
âyetlerini açklarken:

“Ülkelerinde günahlar ileyerek fitne ve fesad yaynca Yüce Allah onlara

iddetli bir azap gönderdi" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “Yüce Allah'n gönderdii her

türlü azaba azap kamçs denilir" demitir .

3

> *

"Dorusu Rabbin her an gözetlemededir." (Fecr Sur. u)

bn Cerîr, Ibnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin eî-Esmâ' ve's-Sifât’ta

bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu Rabbin her an gözetlemededir
"4

âyetini açklarken: “Yüce Allah her eyi iitmekte ve görmektedir" demitir.

5

Abdunrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Hasan(- Basri): "Dorusu Rabbin her an gözetlemededir
"6

âyetini

açklarken: “Yüce Allah kullann yaptklann her an gözetlemektedir"

demitir .

7

Hâkim ve Beyhakî’nin el-Esma ve's-Sifât’ta bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"Andolsun fecre !"8 âyetini açklarken: “Bu, Yüce Allah’n yeminlerinden

biridir" demitir. "Dorusu Rabbin her an gözetlemededir"
9

âyetini

açklarken de öyle demitir: “Srat'tan sonra da köprüler vardr. Bir

1

Abdurrezzâk (2/371) ve bn Cerîr (24/371, 372). Her ikisi de tümünü Katâde'nin

açklamas olarak zikretmilerdir.
7
Fecr Sur. 12, 13

3
Fethu'l-BSrTde (8/702) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

4

Feci Sur. 14
5 bn Cerîr (24/375), el-tkân’de (2/55) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhakî (912).

Beyhakî'nin muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
‘ Fecr Sur. 14
7
Abdurrezzâk (2/371) ve bn Cerîr (24/376).

8
Fecr Sur. 1

9
Fecr Sur. 14
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köprünün üzerinde emanet, bir köprünün üzerinde akrabalk balan, bir

köprünün üzerinde de Yüce Allah bulunmaktadr.” 1

bn Cerir, bnu'l Münzir ve Ebû Nasr es-Siczî el-bâne’de Dahhâk’tan

bildirir Kyamet gününce Yüce Allah emir vererek kürsüsü Cehennemin

üzerinde bir yerde konulur. Yüce Allah gelip üzerine kurulunca: “Herkese

hakkn veren hükümran benim! Din gününde hesaplan görecek olan benim!

zzetim ve celalime yemin olsun ki elle vurma olsa dahi birine hakk geçmi

olan kii benden öteye gidemez” buyurur. "Dorusu Rabbin her an

gözetlemededir"
2
âyetinde ifade edilen de budur.

3

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre Sâlim b. Ebi' -

Ca'd: "Dorusu Rabbin her an gözetlemededir"
4
âyetini açklarken de öyle

demitir: "Cehennemin üzerinden üç tane köprü vardr. Bir köprünün

üzerinde emanet, bir köprünün üzerinde akrabalk balan, bir köprünün

üzerinde de Yüce Allah bulunmaktadr. Kullann gözetlendii yer de ite bu

köprülerdir. Birinden kurtulan kii dierinden kurtulamaz.”

bn Cerir, Amr b. Kays’tan bildirin Bana bildirilene göre Cehennemin

üzerinde üç köprü bulunmaktadr. Bu köprülerden birinin üzerinde emanet

durur. nsanlar buradan geçerken, emanet: “Rabbim! Bu kii emin biridir.

Rabbim! u kii hain birisidir" diyerek geçen herkesin ne olduunu söyler.

Dier köprüde akrabalk ba vardr. nsanlar oradan geçerken: “Rabbim! Bu

kii beni gözetti. Rabbim! u kii beni gözetmedi” diyerek geçen herkesin ne

olduunu söyler. Üçüncü köprüde de Yüce Allah bulunmaktadr. Ki Yüce

Allah da bu konuda: "Dorusu Rabbin her an gözetlemededir"5 buyurur.

6

bn Ebî Hâtim, Eyfa’ b. Abdn el-Kilâî'den bildirir. Cehennemin üzerinde

yedi kemer, bunlann da üzerinde Srat vardr. Bütün insanlar ilk kemerir

önünde toplanrlar ve Yüce Allah: "Onlar durdurun, çünkü onlar sorguya

1 Hâkim (2/523, "sahih”) ve Beyhaki (914). Beyhakî'nin muhakkiki: "isnad zayftr”

demitir.
3
Fecr Sur. 14

3 bn Cerir (24/375).
4
Fecr Sur. 14

s
Fecr Sur. 14

‘ bn Cerir (24/375).
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çekilecekler
"1

buyurur. Önce namazdan dolay hesaba çekilip sorgulanrlar.

Namaz klmayanlar helak olurken klanlar kurtulup devam ederler.

Kurtulanlar ikinci kemere geldiklerinde emanete yönelik emin mi yoksa hain

mi olduklan konusunda hesaba çekilip sorgulanrlar. Emanete hyanet

edenler helak olurken emin olanlar kurtulurlar. Kurtulanlar üçüncü kemere

ulatklannda akrabalk balann gözetip gözetmedikleri konusunda hesaba

çekilip sorgulanrlar. Akrabalk balarn gözetmeyenler helak olurken

gözetenler kurtulurlar. Akrabalk balan o gün köprünün üzerinden

Cehenneme doru sarktlmtr ve: “Allahm! Dünyada iken beni gözeteni

sen de gözet. Beni kesenden de rahmetini kes” der. te "Dorusu Rabbin

her an gözetlemededir"
2
âyetinde ifade edilen budur .

3

Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (saildiahu aleyhi vmeiiem)

öyle buyurmutur: "Cehennemin üzerinde yedi kemerli bir köprü vardr.

Hükümler de bu köprünün orta kemerinde verilir. Kul gelip de köprünün orta

kemerine ulanca kendisine: «Ne kadar borcun var?» diye sorulur. Orada da,

«...Allah'tan hiçbir olay gizleyemezler.»

4

Kul: «Rabbim! öyle öyle borcum

var»" karln verir. Kendisine: «Bu borcunu öde!» denildiinde: «Verecek

bir eyim yok» karln verir. Bunun üzerine: «yiliklerinden alp bu borcunu

ödeyin» denilir. Bu ekilde borcu ödenirken iyilikleri bitince bu sefer: «Ondan

alacaklar olanlarn kötülüklerinden alp ona yükleyin» denilir."*

Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifdt’ta Mukâtil b. Süleyman'dan bildirin Yüce Allah:

"Dorusu Rabbin her an gözetlemededir
"6

buyurarak her an gözetlemede

olduu üzerine yemin etmitir. Gözetleme yeri de Srat’ta olacaktr. Zira

Cehennem köprüsünün yedi tane kemeri vardr. Her kemerin üzerinde duran

melekler bulunur. Bu meleklerin yüzleri kor atei, gözleri ise imek gibidir.

lk kemerin üzerinde insanlar imandan, ikinci kemerde be vakit namazdan,

üçüncü kemerde zekattan, dördüncü kemerde Ramazan orucundan, beinci

kemerde haçtan, altnc kemerde umreden, yedinci kemerde de yaptklan

hakszlklardan hesaba çekilip sorgulanrlar. Bu konularda hesaba çekilen kii

1

Sâffât Sur. 24
2
Fecr Sur. 14

J bn Kesir, Tefsir'de (8/420) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4
Nisa Sur. 42

5
Taberânî (7493).

s
Fecr Sur. 14
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bunlar gerektii gibi yerine getirmise Srat'tan geçer. Aksi taktirde orada

durdurulur. te "Dorusu Rabbin her an gözetlemededir"
1
âyetinde ifade

edilen budur .

2

* ' i
* # '

\*l uîj u bi uU

V ^ ^ij JjÂ*9 5jj l*
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"Oysa insan, Rabbi onu denemek için kendisine ikramda

bulunup nimetler verdiinde, «Rabbim beni erefli kld»
der. Onu imtihan edip rzkn daralttnda ise «Rabbim

beni zillete düürdü» der. Hayr! Dorusu siz yetime ikram

etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi tevik

etmiyorsunuz. Size kalan miras hak gözetmeden
yiyorsunuz. Mal da pek çok seviyorsunuz." (FccrSur. 15-20)

Abd b. Humeyd ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Oysa insan, Rabbi onu denemek için kendisine ikramda bulunup nimetler

verdiinde, «Rabbim beni erefli kld» der. Onu imtihan edip rzkn
daralttnda ise «Rabbim beni zillete düürdü» der"1 âyetlerini açklarken

öyle demitin "Hayr! nsan her iki konuda da yanlyor! Zira Rabbi bunlarla

onu ne erefli kld, ne de zillete düürdü. Daha sonrasnda Yüce Allah:

"Hayr! Dorusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye

birbirinizi tevik etmiyorsunuz. Size kalan miras hak gözetmeden

yiyorsunuz. Mal da pek çok seviyorsunuz
"4

buyurarak asl zillete dümenin

ne konuda olacan bildirdi.

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Oysa insan, Rabbi onu

denemek için kendisine ikramda bulunup nimetler verdiinde, «Rabbim

beni erefli kld» der. Onu imtihan edip rzkn daralttnda ise «Rabbim

1

Fecr Sur. 14
2
Beyhakî (915).

3
Fecr Sur. 15, 16

4
Fecr Sur. 17-20



Ayet: 15-20 403

beni aalad» der*
1

âyetlerini açklarken öyle demitin "nsan maln

çoaltmasyla Yüce Allah'n kendisini erefli kldn, maln azaltmasyla da

onu zillete düürdüünü zannediyor. Oysa yanlyor. Zira Yüce Allah

kendisine itaate göre kiiyi erefli klar, kendisine isyan edilmesine göre de

zillete düürür.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Rzkn daralttnda...
2

buyruunu açklarken: "Rzkn az verip fakir kldnda” demitir.

Hâkim ve bn Merdûye, Abdurrahman b. Avf'tan bildirir: Hz. Peygamber

(ssiiatiahu «leyhi reselinin), "Hayr! Dorusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu

yedirmeye birbirinizi tevik etmiyorsunuz"

3

âyetlerini, "Hayr! Dorusu

onlar yetime ikramda bulunmuyorlar, yoksulu yedirmeye birbirlerini tevik

etmiyorlar” anlamna gelecek ekilde && $ j lafzyla,

fiilleri harfiyle okumutur.5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) sûrenin 19.

âyetini "tÜ tâ ir£jl lafzyla okumu ve açklarken: "Mirasta kendi

paylannn dnda bakalanna düen pay da yiyorlar” demitir.
6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre bn Abbâs, "Ü &1
”7

ifadesini: "Yutarcasna, oburca yemek” eklinde

açklamtr, "lUr li*-”
8

ifadesini de: “Ar bir ekilde sevmek” eklinde

açklamtr.9

1

Fecr Sur. 15. 16
1

Fecr Sur. 16
3
Fecr Sur. 17, 18

A Ebû Amr ve Yâkub da bu ekilde okumulardr. Ayn ekilde 19 ile 20. âyetleri de

ve lafzlaryla okumulardr. Nâfi', bn Kesir ve bn Amir de 17, 18, 19 ve

20. âyetlerdeki bütün fiilleri "o" harfiyle; 18. âyetteki fiili de "o eklinde "
c
" harfini

ötreli bir ekilde okumulardr. Ebû Cafer, Hamza, Kisâî ve Halef de bu âyetlerdeki

fiilleri "o" harfiyle; ancak 18. âyetteki fiili eklinde "
c
" harfini fethal bir ekilde

okumulardr. {m-Ner, 2/299).
s Hâkim (2/280).
6 bn Cerîr (24/379, 380).
7
Fecr Sur. 19

* Fecr Sur. 20
9 bn Cerîr (24/381, 382) ve e/-Mîn'de (2/55) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: “lJ b&l"
1

ifadesini: “Hrsla, oburca

yemek” eklinde açklamtr. 2

Tastî'nin Mesâil 'de bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “ îi-

tf”
3 buyruunun anlamn sorunca, bn Abbâs: “An, çok sevmek

anlamndadr” dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca

da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. Umeyye'nin:

‘Allahm/ ayet balarsan çokça ve her eyi balarsn

Sana kar çokça günah ilememi kul var mdr ki?‘‘ dediini iitmeî

misin?”

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Bekr b. Abdillah el-Müzenî:

"Size kalan miras hak gözetmeden yiyorsunuz"
3

âyetini açklarken:

"Âyetteki ‘Lemm’ ifadesi bakalarnn hakkna tecavüz etmek demektir. Yüce

Allah burada insann mirastan kendi payna düenin yannda bakalarnn

payna da düeni yediini ifade etmitir."
6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde,

sûrenin 19. âyetini "CJ lafzyla okumu ve açklarken:

"Kendilerine düen miras oburca ve an bir hrsla yiyorlar” demitir. 20.

âyeti de "lia- JliJ 0*^03” lafzyla okumu ve; “Mal da çok seviyorlar”

eklinde açklamtr.7

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: “üj tfsl”® ifadesini: “Büyük bir itahla, silip

1

Fecr Sur. 19
J bn Cerîr (24/380).
1

Fecr Sur. 20
* el-tkân'de (2/103) geçtii üzere Tastî.

i
Fecr Sur. 19

6 bn Cerîr (24/381).
7 bn Cerîr (24/380, 383)

' Fecr Sur. 19
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süpürecek ekilde yemek” eklinde açklamtr, "it» ili”
1
ifadesini de: "An

bir ekilde, çok sevmek” eklinde açklamtr.2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "& B”3
ifadesini: "Helal

haram gözetmeksizin yemek” eklinde açklamtr, "it» ili"
4

ifadesini de:

"An bir ekilde, çok sevmek" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b, sûrenin 19.

âyetini "itî irjbl ösBfcs” lafzyla okumu ve açklarken: "Hem benim paym

hem de senin payn yiyorlar" demitir.

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd, sûrenin 19. âyetini " jI?JI 0J&3

tf” lafzyla okumu ve açklarken: “Önceleri kadn ile çocuklara mirastan pay

vermez, onlann bu paylann kendileri yerdi” demitir.

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: “Size kalan miras hak

gözetmeden yiyorsunuz** âyetini açklarken öyle demitin "Lemm ifadesi,

kiinin helal haram gözetmeksizin mirastan hem kendi payn, hem de

bakalannn payn toplayp ne varsa hepsini yemesidir.”

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân, 20. âyeti "it» li- JlJl

lafzyla okumu ve öyle demitir: Resûlullah (niuuv gia# msfem); "Hanginiz

varisinin malm kendi malndan daha çok severi" diye sorunca, ashâb: "Yâ

Resûlallah! Hepimiz kendi malmz varislerimizin malndan çok severiz”

karln verdiler. Bunun üzerine Resûlullah (raUsiishu dtfr meltem): "Oysa kendi

malndan sana sadece yiyip bitirdiin veya giyip eskittiin veya sadaka olarak

verip kalc kldn kadar vardr (ve geriye kalan da varislerindir)'' buyurdu.
7

1
Fccr Sur. 20

3
Taldcu't-Ta'lîk (4/366) ile Fethu’l-BârTde (8/702) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(24/380).
3
Feci Sur. 19

*
Fecr Sur. 20

s bn Cerîr (24/381).

‘ Fecr Sur. 19
7 Ahmed 6/129 (3626) ve Beyhakî (6442).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, 'Hayr! Dorusu siz yetime

ikram etmiyorsunuz" 1
âyetini: lafzyla, fiili ötreli “o” ile

okumutur. "Yoksulu yedirmeye birbirinizi tevik etmiyorsunuz" 2
âyetin :

lafzyla, fiili fethal “o” ile ve harfini çekerek okumutur.

"Size kalan miras hak gözetmeden yiyorsunuz"
3
âyetini de: "

l JuJ

lV' lafzyla, fiili "o" hile okumutur.

ibn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirin Hz. Peygamberdin Maiiahu aleyhi »estiiem;,

"Hayr! Dorusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye

birbirinizi tevik etmiyorsunuz. Size kalan miras hak gözetmeden

yiyorsunuz. Mal da pek çok seviyorsunuz"4 âyetlerini, fiillerin tümünü ‘V‘

ile: ili juji ui vsl Jifyj y J
lii (Hayr! Dorusu onlar yetime ikramda bulunmuyorlar. Yoksulu yedirmeye

birbirlerini tevik etmiyorlar. Onlara kalan miras hak gözetmeden yiyorlar

Mal da pek çok seviyorlar
)"

eklinde okuduunu iittim.

bn Merdûye, bn Ömer'den bildirir: Resûlullah (ommu afcytn «senan), "Hayr!

Dorusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi

tevik etmiyorsunuz. Size kalan miras hak gözetmeden yiyorsunuz. Mal

da pek çok seviyorsunuz"
s
âyetlerini, fiillerin tümünü “” ile: " jjijS jj &

ll ££• JUJ i£j b&l dtjül $$ ^Ii (Hayr!

Dorusu onlar yetime ikramda bulunmuyorlar. Yoksulu yedirmeye birbirlerini

tevik etmiyorlar. Onlara kalan miras hak gözetmeden yiyorlar. Mal da pek

çok seviyorlar)" eklinde okurdu.

*<^rj * U-J» vilJUJlJ «ilî) ^ ^ lâj

^ is j>: * û J\j U)i diijj

1
Fecr Sur. 17

* Fecr Sur. 18
3
Fecr Sur. 19

4
Fecr Sur. 17-20

s
Fecr Sur. 17-20
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“Ama yeryüzü parça parça döküldüü, Rabbin geldii ve

melekler saf saf dizildii zaman, o gün cehennem getirilir,

insan yaptklarn birer birer hatrlar. Fakat bu
hatrlamann ne faydas var! «Keke bu hayatm için

önceden bir ey yapsaydm» der." (Fecr Sur. 21-24)

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ama yeryüzü

parça parça döküldüü zaman " 1

âyetini açklarken: "Yeryüzü harekete

geçirilerek, yerinden oynatlarak parça parça olur" demitir.

2

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Enes b. Rabî': "Yer ile dalar kaldrlp

birbirine vurulur" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Rabbin geldii ve melekler saf saf dizildii zaman" 3
âyetini açklarken:

"Saflar halinde dizilmi melekler eliinde Rabbin geldii zaman,

anlamndadr" demitir.

4

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Melekler saf saf dizildii

zaman "5
âyetini açklarken: "Her kat göün melekleri ayn saflar halinde

gelirler" demitir.

bn Merdûye, Ebû Saîd'den bildirir: Bu âyetler nazil olduu zaman

Resûlullah’ (sellailthu Bert vesKlem) bir sknt bast ve bu sknts da yüzüne vurdu.

Ashâb onun bu durumuna üzülünce Hz.Ali kendisine ne olduunu sordu.

Allah Resulü (niMiahu aleyhi veeiem):
"
Cebrail geldi ve bana: «Ama yeryüzü parça

parça döküldüü, Rabbin geldii ve melekler saf saf dizildii zaman, o gün

cehennem getirilir...»
6
âyetlerim okudu" karln verdi. Ashâb: "Cehennem

nasl getirilecek?" diye sorunca, Allah Resulü (siiaiiahu aleyhi vbsbIM: "Yetmi bin

melek eliinde yetmi bin dizginle çekilerek getirilecektir. Ancak meleklerden

1

Fecr Sur. 21
2 bn Cerîr (24/383).
2

Fecr Sur. 22
4 bn Cerîr (24/389).
s

Fecr Sur. 22
4
Fecr Sur. 21-23
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kurtulmak için kendini öyle bir geriye çeker ki ellerinden kurtulacak oha

oradakilerin hepsini de yakar" buyurdu .

1

bn Merdûye'nin Ali b. Ebî Tâlib'den bildirdiine göre Resûlullah (»aiutohu^
vasiBm) öyle buyurmutur: "«Ama yeryüzü parça parça döküldüü, Rabbin

geldii ve melekler saf saf dizildii zaman, o gün cehennem getirilir...»
2

âyetlerinin anlam nedir biliyor musunuz? Kyamet gününde Cehennem yetmi

bin melek eliinde yetmi bin dizginle çekilerek getirilecektir. Ancak

meleklerden kurtulmak için kendini öyle bir geriye çeker ki Yüce Allah onu

yerinde tutmasa oradakilerin hepsini de yakar"

bn Vehb EhvâVda Zeyd b. Eslem'den bildirin Cebrail, Hz. Peygamberce

(uUaiiahu BeyH veeiiem) geldi ve onunla bir eyler konutu. Sonrasnda Hz. Peygamber

(salialiahu aleyhi vanM bitkin gözlerle yanndan kalkt. Hz.Ali onun bu durumunun

sebebini sorunca da Allah Resulü (salialiahu aleyhi «seUem) öyle buyurdu: "Cebrail

geldi ve bana: "Ama yeryüzü parça parça döküldüü, Rabbin geldii ve

melekler saf saf dizildii zaman, o gün cehennem getirilir..."
3

âyetlerini

getirdi. O günü Cehennem yetmi bin dizginle balanm bir ekilde getirilir ki

her bir dizgini de yetmi bin melek çeker. Melekler onu bu ekilde çekip

sürüklerken Cehennem kurtulmak için kendini öyle bir geriye çeker ki melekler

onu tutmasalar oradakilerin hepsini yakar. Ancak melekler onu tutuf.

zaptederler.

"

Müslim, Tirmizî, bn Celr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin

bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiyahu aleyhi »mIU) öyle

buyurmutur: “O günü Cehennem yetmi bin dizginle balanm bir ekilde

getirilir. Her bir dizgini de yetmi bin melek çeker. Cehennem bu ekilde

sürüklenip getirilir.
"4

ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Abdullah b. Ahmed Zühd'e

zevâidinde ve bn Cerir'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "O gün cehennem

getirilir..."
5
âyetini açklarken, Peygamberimizden (dy^u dayt mtUm) naklen: "O

1
Tahrîcu Ahâdîi'l-KeÛfda (4/206, 207) geçtii üzere bn Merdûye.

4
Fecr Sur. 21-23

3
Fecr Sur. 21-23

4 Müslim (2842), Tirmizî (2573) ve bn Cerîr (24/389).
5
Fecr Sur. 21-23
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günde Cehennem, yetmi bin dizginle balanm bir halde getirilecek ve

yannda her bir dizginden kendisini çekip sürükleyen yetmi bin melek

olacaktr" demitir.
1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basri): "...nsan yaptklarn

birer birer hatrlar. Fakat bu hatrlamann ne faydas varl «Keke bu

hayatm için önceden bir ey yapsaydm» der"
2 buyruunu açklarken: “Kii

orada Yüce Allah’n doru söylediini görecektir. Zira artk ölümsüz bir

hayatn içindedir ve geldii yerden çok çok daha güzeldir” demitir.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...nsan yaptklarn birer

birer hatrlar. Fakat bu hatrlamann ne faydas var! «Keke bu hayatm için

önceden bir ey yapsaydm» der"
4 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Burada yaptklann hatrlamas onun tövbe etme isteini ifade etmektedir.

Ancak artk tövbenin ona bir faydas olmayacaktr. Kendisi için bir eyler

yapmay diledii hayattan kast da âhiret hayatdr.”

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs:

M
jjSjJi 4J JV'

5 buyruunu: "Fakat nasl öüt alsn?” eklinde açklamtr.6

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Keke bu hayatm için önceden bir ey yapsaydm, der"
7
âyetini

açklarken: "Bu hayattan kast, âhiret hayatdr” demitir.
8

Ahmed, bnu’l-Mübârek, Buhârî Târih’de, Taberânî, Ebû Nuaym ve

Beyhakî uabu'l-îman*da ashâbdan biri olan Muhammed b. Amîre’den

bildirir: “Kii doduu günden ihtiyarlayp ölene kadar Allah yolunda yerde

yüz üstü sürülecek olsa kyamet gününde bu yaplan çok az görecek ve

1 bn Ebîeybe (13/151), Tirmizî (2573) ve bn Cerîr (24/389).
1

Fecr Sur. 23, 24
1 bn Ebî eybe (13/522).
4
Fecr Sur. 23, 24

5

Fecr Sur. 23
6 bn Cerîr (24/390) ve el-tkân'de (2/55) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
7

Fecr Sur. 24
8 bn Cerîr (24/391).
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dünyaya geri dönüp Allah yolunda daha fazla sevap kazanmay

isteyecektir.”

1

1 iîlîj jîji Nj jU-î fcll* OiJ V ittjd

“Artk o gön, Allah'n edecei azab kimse edemez. Onun
vuraca ba kimse vuramaz." (Fecr Sur. 25, 26)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: "Artk o gün, Allah'n

edecei azab kimse edemez. Onun vuraca ba kimse vuramaz ’ 3

buyruunu açklarken: “Kyamet gününde Yüce Allah'n verecei azab

kimseler veremez. Hiç kimse de Yüce Allah'n vurduu ba gibi salam bir

ba vuramaz” demitir.

Ebû Nuaym'n Hilye’de Hârice b. Zeyd b. Sâbit’ten o da babasndan

bildirir: Hz. Peygamber (saiiBiishu aleyhi vesellem) bu âyetleri 4J yjJu ^

j^-1 ÜÖ3 (Artk o gün onun (kafirin) çektii azab kimse çekmez, kendisine

vurulan ba gibisi baka hiç kimseye vurulmaz)"
3
eklinde okumutur.

4

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr, Bagavî, Hâkim, Ebû Nuaym ve

bn Merdûye, Ebû Klâbe'den, o da Hz. Peygamber'in (saiuiahu aleyh ve«0er)

kendisine okuttuu bir sahabeden bildirdiine göre Hz. Peygamber Usilaliahu alepi

yesEiism) bu âyetleri ona: aâlSj ^$5 ^3 4jIJu. cLoju y (Artk o gün onun

(kafirin) çektii azab kimse çekmez, kendisine vurulan ba gibisi baka hiç

kimseye vurulmaz)” eklinde okutmutur.

1 Ahmed 29/197 (17650), bnu'l-Mubârek (34), Buhârî (1/15), Taberânî 19/249 (562)

Ebû Nuaym, Ma'rifetu's-Sahâbe 1/189 (677) ve Beyhaki (768). Müsned' in muhakkikleri

"snâd sahihtir" demilerdir.
2
Fecr Sur. 25, 26

3

Kisâî ve Yâkub da bu ekilde okumulardr. Dierleri ise bu âyetleri ve "

lafzlaryla, "i" ile "c," harflerini kesre ile okumulardr. (en-Ner

,

2/299).

4
Ebû Nuaym (5/362).
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Baka bir rivayette meçhul kalan sahabenin ismi Mâlik b. el-Huveyris

olarak zikredilir. Baka bir lafzda da bunu ona Hz. Peygamberim (saiisiiahu aleyhi

«uM deil de babasnn okuttuu zikredilir.

1

yrf Jüü * 4ü Jl «i

^ Jl-j *

"Ey huzur içinde olan nefis! Sen raz, O da senden raz
olarak Rabbine dön. Kullanmn arasna katl. Cennetime

QÎT." (Fecr Sur. 27-30)

ibn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Diyâ’nn el-Muhtâre'öe Saîd b. Cübeyr

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey huzur içinde olan nefis! Sen raz,

O da senden raz olarak Rabbine dön" 2 buyruunu açklarken öyle demitin

"Ey mümin olan ruh, bedenine dön, anlamndadr. Bu âyetler Resûlullah’a

(saiuiahu aleyhi wsbIM nazil olduu zaman Ebû Bekr de yannda oturuyordu. "Yâ

Resûlallah! Bu ne güzel bir sözdür öyle" deyince, Allah Resûlü (ssHajisht aleyhi «alM:

"Bil ki sana da bu söz söylenecektir

"

buyurdu .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Ebû Nuaym

Hi/ye'de Saîd b. Cubeyriden bildirir: Hz. Peygamberim (ssialfabu aleyhi «uM
yannda, "Ey huzur içinde olan nefis! Sen raz, O da senden raz olarak

Rabbine dön"

4

âyetleri okununca, Ebû Bekr: “Bu çok güzel bir eydir" dedi.

Allah Resûlü MMai» aleyhi veseDam) de ona:
"
Bil ki ölüm annda melek sana bunu

diyecektir" buyurduk

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’de Sâbit b. Aclân vastasyla Süleym b.

Âmiriden bildirir: Ebû Bekr es-Sddîk'in öyle dediini iittim: "Resûlullah’n

1 bn Cerîr (24/391, 392), Hâkim (2/255, "sahîh"), Ebû Nuaym, Ma'rifetu’s-Sahabe 2/113

(2163-2165), Ahmed 34/292 (20691) ve Ebû Dâvud (3996, 3997). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Da'îfSünen Ebî Dâvud, 860, 861).
1

Fecr Sur. 27, 28
3 bn Kesîr, Tefsîr'de (8/423) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Fethu'I-Bârî'de (8/703) geçtii

üzere bn Merdûye ve Diyâ 10/124, 125 (124).
4
Fecr Sur. 27, 28

5 bn Cerîr (24/396), bn Kesîr, Tefsir*de (8/423) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Ebû

Nuaym (4/283). bn Kesir; "Mürsel hasen bir hadistir" demitir.
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(caMMu aiyü miisn) yannda, “Ey huzur içinde olan nefis! Sen raz, O da senden

raz olarak Rabbine dön'1
âyetleri okununca, ben: “Yâ Resûlallah! Bu re

güzel bir eydir" dedim. Allah Resûlü (saiieiiahu aleyhi vasaBem) de bana: "Ey Ebû Bekr!

Bil ki ölüm annda melek sam bunu diyecektir

"

buyurdu .

2

Ibn Ebî Hâtim, Cübeybir vastasyla Dahhâk’tan, o da bn Abbâs’ten

bildirir: Hz. Peygamber (laiiaDehu aleyhi vBieliem): "Su içme ihtiyacmz karlamak için

kim Rûma kuyusunu satn alrsa Yüce Allah onu balar" buyurdu. Bunun

üzerine bu kuyuyu Osman b. Affân satn ald. Allah Resûlü (ufeibhu aleyhi «»fen)

ona: "Bu kuyuyu insanlarn su içmesi için vakfeder misin?" diye sorunca,

Osman: “Evet, ederim" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah, Osman b. Affân

hakknda: “Ey huzur içinde olan nefisi Sen raz, O da senden raz olarak

Rabbine dön'3
âyetlerini indirdi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey huzur içinde olan

nefis!"4 âyeti Osman b. Affân hakknda nazil oldu” demitir.

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey huzur içinde olan

nefis!"
5
âyetinde söz konusu olan kii Peygamberimizdir Mafchu aleyh «selemi"

demitir.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Büreyde: "Ey huzur

içinde olan nefisi
"6 âyetinde söz konusu olan nefis, Hamza'nn nefsidir'

demitir.

ibn Cerir ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey huzur içinde

olan nefis!'
7

âyetini açklarken: “Huzur içinde olmasndan kast, Allah’n

buyruklann tasdik etmi olmasdr" demitir.

8

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ey huzur içinde olan nefis!"
1
âyetini

1
Fecr Sur. 27, 28

2 Hakîm et-Tirmizî (1/109, 110).

J
Fecr Sur. 27, 28

* Fecr Sur. 27
s
Fecr Sur. 27

4
Fecr Sur. 27

7
Fecr Sur. 27

8 bn Cerîr (24/393).
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açklarken: "Yüce Allah’n, Rabbi olduuna iman eden ve O’nun emirlerine

boyun een nefis, anlamndadr" demitir.
3

bn Cerîr, Ebû eyh el-Hunâî’den bildirir: Ubey'yin kraatinde, "Ey huzur

içinde olan nefis!"
3
âyeti: iu& J-ÜI l$l ç (=Ey güven ve huzur içinde

olan nefis!)" eklindedir. "Kullarmn arasna katl"
4
âyeti de: i

(=Kulumun içine gir)" eklindedir.
5

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs, "Kullarmn arasna katl"
6
âyetini:

"^<4*. (=KuIumun içine gir)" eklinde okumutur. 7

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs; "Sen raz, O da senden raz olarak

Rabbine dön"
8
âyetini açklarken: "Kyamet gününde ruhlar cesetlere geri

döner” demitir.
9

ibn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyrîden bildirir: "Kyamet gününde Ar’n alt

tarafndan su dolu bir vadi akmaya balar. Akmasyla yeryüzünde ne kadar

canl varsa yeniden biter. Daha sonra uçuan ruhlara bedenlerinin içine

girmesi emredilir. te: "Sen raz, O da senden raz olarak Rabbine dön" 10

âyetinde ifade edilen budur.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sen raz, O da senden raz

olarak Rabbine dön. Kullarmn arasna katl"
11 buyruunu açklarken:

"Kendisine verilen mükafatlardan raz, yapt amellerden dolay da Yüce

Allah ondan raz bir ekilde mümin kullannn arasna katlmas istenir”

demitir.

Fecr Sur. 27
3 bn Cerîr (24/394, 395).
1

Fecr Sur. 27
4
Fecr Sur. 29

5 bn Cerîr (24/395, 399). Her ikisi de âz kraatlerdir.
6
Fecr Sur. 29

7 bn Cerîr (24/399).
I
Fecr Sur. 28

9
ibn Cerîr (24/397).

10
Fecr Sur. 28

II
Fecr Sur. 28,29
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî); “Ey huzur içinde olan

nefis!"
1

âyetini açklarken öyle demitin “Yüce Allah mümin kulunun ruhunu

almak istedii zaman kii Yüce Allah'a kar, Yüce Allah da kiiye kar güven

hisseder. Kii Yüce Allah’n vereceklerinden raz olurken Yüce Allah da bu

kulunun amellerinden raz olur. Bu ekilde Yüce Allah emrederek mümin

kulunun ruhu alnp Cennete konulur, salih kullarnn arasna katlr."
2

bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Sâlih:

"Sen raz, O da senden raz olarak Rabbine dön"3
âyetini açklarken öyle

demitir: “Bu, kiinin ölüm annda olan bir eydir. Rabbine dönmesi

dünyadan aynlmasdr. Kyamet gününde ise ona: “Kullarmn arasna katl.

Cennetime gir
"4

denilir.

5

Taberânî ve bn Asâkir, Ebû Umâme’den bildirir: Allah Resulü (salisilata aieyn

mailem) adamn birine öyle buyurdu: "«Allahm! Bana huzur duyan, sana

kavumaya inanan, takdirine raz olan ve verdiklerine kanaat eden bir nefis ver *

diye dua et."
6

Firyâbî ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: “Ey huzur içinde

olan nefis!"
7
âyetini açklarken: "Ey Allah'a boyun een nefis, anlamndadr"

demitir.

Abdurrezzâk ve bn Ceririin bildirdiine göre Katâde ve Hasan(- Basri):

"Ey huzur içinde olan nefis !"8 âyetini açklarken: "Yüce Allah'n

söylediklerine inanan ve onlan tasdik eden nefis, anlamndadr" demilerdir.

9

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: “Ey

huzur içinde olan nefisi
"10

âyetini açklarken: "Bu nefis, Yüce Allah’n

1

Fecr Sur. 27
1

Tatîku't-Ta'lîk (4/367) ile Fethu'l-Bârîâe (8/703) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
* Fecr Sur. 28

‘ Fecr Sur. 29. 30
5 bn Cerir (24/396. 397).
6
Taberânî (7490) ve bn Asâkir (69/158). Heysemî. Mecmuu z-Zevâid'âe (10/180) der

ki: "snadnda tanmadm raviler vardr."
7
Fecr Sur. 27

8
Fecr Sur, 27

9
Abdurrezzâk (2/372) ve bn Cerir (24/393. 394).

10
Fecr Sur. 27
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kendisine vaad ettii eylere inanan ve bunlarla huzuru bulan mümin kiidir*'

demitir. "Kullarmn arasna katl. Cennetime gir
*1 buyruunu açklarken

de: "Cennette olan salih kullanmn arasna katl, anlamndadr" demitir.

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Rakibine dön"3

buyruunu açklarken: "Bedenine geri dön, anlamndadr" demitir.

bnu'l-Münzir, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirir Mümin öldüü

zaman Cennetteki mekan kendisine gösterilir. Sonra Yüce Allah kendisine:

"Ey huzur içinde olan nefis! Sen raz, O da senden raz olarak Rabbine dön"4

buyurur. Ki bu da: "Ey kendisine verdiim eylerle huzur bulan nefis! Münker

ve Nekir gelene kadar kendisinden çktn bedene geri dön. Sana gösterilen

eylerle raz edilecek ve senden raz olacam” anlamndadr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Kullarmn arasna katl
"5

âyetini

açklarken: "Kullarmla birlikte Cennete gir, anlamndadr" demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Ey

huzur içinde olan nefis!"
6
âyetini açklarken: “Müminin ruhu ölüm annda,

tekrar dirilme annda ve hesap için toplanma annda Cennette bu ekilde

müjdelenir” demitir.

bn Ebî Hâtim ve Taberânî, Saîd b. Cübeyr'den bildirin bn Abbâs, Tâif'te

vefat ettii zaman daha önce benzerini hiç görmediimiz beyaz bir ku gelip

naana girdi ve daha sonra oradan çkt da görülmedi. Defnedildikten

sonra da kabrinin kenannda: "Ey huzur içinde olan nefis! Sen raz, O da

senden raz olarak Rabbine dön. Kullarmn arasna katl. Cennetime gir
" 7

âyetlerinin okunduunu iittik. Ancak kimin okuduunu anlayamadk .

8

Ebû Nuaym DelâiVde krime'den bu olayn aynsn bildirir.

1

Fecr Sur. 29, 30
1 bn Cerir (24/393, 398).
1

Fecr Sur. 28
4
Fecr Sur. 27, 28

5
Fecr Sur. 29

6
Fecr Sur. 27

1

Fecr Sur. 27-30
8 bn Kesîr, Tefsir*de (8/423) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Taberânî (10581).

Heysem!, Mecmau 'z-Zevâid'de (9/285) der ki: "Ravileri Sahîh'in ravileridir."



BELED SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Beled Sûresi, Mekke'de nazil oldu” demitir.

1

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

liiu. M * Jüj Uj jJIJj * jLII^ J». cij *M liii ji-J v

Vu iüit jjiî * axU 34i; y 51 4-üj * oir ^ ouy

jüj lîUj * y j«*j ,üi* jU-T i>; (j 51 * ili

"Hayr! Andolsun bu beldeye ki sen bu beldede serbestçe

yaamaktasn. Ve andolsun baba ve çocuuna ki biz insan

bir meakkat içinde yarattk. O, kendisine kimsenin güç
yetiremeyeceini mi sanyor? «Ynla mal harcadm» diyor.

Kimse onu görmedi mi sanyor? Biz ona iki göz vermedik

mi? Bir dil ve iki dudak?” (Beled Sur. -e)

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Hayr!

Andolsun bu beldeye ki sen bu beldede serbestçe yaamaktasn " 2

buyruunu açklarken öyle demitir: “Bu beldeden kast Mekke'dir. Söz

konusu edilen kii de Peygamberimizdir (saHsNahu aieyt meflem). Yüce Allah Mekke'ye

girdii zaman Hz. Peygamber'e (sdiaiiahu bIb/H vesBiinm) diledii kiiyi öldürme, diledii

kiiyi hayatta brakmay kendisine helal kld. Bunun üzerine Hz. Peygamber

(sallaiahu aleyhi veseiiem) Kâbe’nin örtüsüne tutunup ona snm olan bn Hatal'

balayarak öldürmütür. Resûlullah'a (saMshu aleyhi reselim) o günü verilen bu

izinden sonra Yüce Alllah'n haram kld bu beldede hiç kimseye birini

öldürtmesi helal klnmamtr. Yüce Allah o günü Resûlullah'a (saHdahu aleyhi «seiiem),

Mekke ahalisine yaptn helal klmt .”3

1

bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâtl (7/142-144).

2
Beled Sur. 1,2

5 bn Cerir (24/401, 403).
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bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ibn Abbâs:

"Hayr! Andolsun bu beldeye ki sen bu beldede serbestçe yaamaktasn" 1

buyruunu açklarken öyle demitir. "Bu beldeden kast Mekke'dir.

Serbestçe yaamas da Mekke'de Hz. Peygamber’e MBiiahu aleyhi «ailem)

savamann helal, bakalanna ise haram klnmasdr."2

bn Merdûye, Ebû Berze el-Eslemî’den bildirir: "Hayr! Andolsun bu

beldeye ki sen bu beldede serbestçe yaamaktasn" 3

âyetleri benim

hakkmda nazil oldu. Zira Abdullah b. Hatal’ Kâbe’nin örtülerine tutunmu

bir ekilde görünce Rükn ile Makâm arasnda boynunu vurup öldürdüm.*’

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyriden bildirir: Hz. Peygamber (seiiaiiahu aleyhi

«setim) Mekke’yi fethettii zaman Ebû Berze el-Eslemî künyeli Saîd b. Hureys,

Kureyliler arasnda "Çift Kalpli" olarak isimlendirilen Abdullah b. Hatal'

yakalad. Yüce Allah da bu simlendirme konusunda: "Allah, hiçbir adamn

içine iki kalp koymamtr..."
4
âyetini indirmitir. Ebû Berze onu Kâbe'nin

örtüsünesnm bir ekilde görüp yakalaynca tutup boynunu vurdu. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Hayr! Andolsun bu beldeye ki sen bu beldede

serbestçe yaamaktasn"5
âyetlerini indirdi.

Zamannda Abdullah b. Hatal, Kureylilere: "Muhammed'in bildii eyleri

ben sizler için örenirim" demiti. Bunun için Hz. Peygamber’e (ullailahu aleyhi

meflem) gelip: "Yâ Resûlallah! Beni vahiy katibi yapman istiyorum" dedi. Allah

Resûlü (sallailahu aleyhi vasellem) de: "Ol!" karlm verdi. Ancak Resûlullah (sallallshu aleyhi

vBssiBm) nazil olan vahyi ona yazdnrken, "...Allah Atîm'dir, Hakîm'dir"
6

yazmasn istedii zaman kendisi ifadelerin yerini deitirerek âyeti: "Allah

Hakîm’dir, Alîm'dir" eklinde yazard. "...Allah Gafûridur, Rahîm'dir"
7

yazmasn istedii zaman kendisi ifadelerin yerini deitirerek âyeti: "Allah

Rahîm'dir, Gafûr'dur" eklinde yazard. Sonra: "Yâ Resûlallah! Yazdklarm

sana okuyaym m?” diye sorard. Allah Resûlü MbIIbIiu aleyhi vesBiiem): "Oku"

1

Beled Sur. 1.

2

2 bn Cerîr (24/401) ve Fethu'l-Bârfde (8/703, 704) geçtii üzere bn Merdûye.
1
Beled Sur. 1,

2

4
Ahzâb Sur. 4

s
Beled Sur. 1,

2

6
Nisa Sur. 17

7
Nisa Sur. 96
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buyurunca, bn Hatal: “Allah Hakîm'dlr, Alîm'dir" veya: “Allah Rahîm'dir,

Gafurdur” ifadelerini okurdu. Hz. Peygamber MaMu mdfem) de ona: “Ben

âyetleri sana bu ekilde yazdrmadm. Ancak Yüce Allah öyledir. O han Gafur

ve Rahim'dir hem de Rahîm ve Gafur'dur
"
diyerek onu düzeltirdi. Sonrasnda

bn Hatal, Kureylilerin yanna geldi ve: “Onun bildii bir ey yok, zira ona ne

dediysem aynsn yapard” dedi. Bundan dolaydr ki Mekke fethedildii

zaman Hz. Peygamberin (uHaiahu sicyti vnakm) kendilerine eman vermedii dört

kiiden biri oldu .

1

Firyâbî ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: 'Hayr! Andolsun

bu beldeye ki sen bu beldede serbestçe yaamaktasn"

2

âyetini açklarken:

“Hayr ifadesi müriklere verilen bir cevaptr. Geri kalan ksm da yemindir'

demitir.

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve ibn Ceririn bildirdiine göre Mücâhid: "Hayr!

Andolsun bu beldeye ki sen bu beldede serbestçe yaamaktasn' 1

buyruunu açklarken öyle demitir: "Bu beldeden kast Mekke'dir.

Serbestçe yaamas da Resûlullah’n (satMiahu aleyhi meiem) Mekke'de dilediini

yapmasna izin verilmesidir.”
4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Sen bu beldede serbestçe yaamaktasn"5
âyetini açklarken: "Bu

beldede yaptklanndan dolay sorumlu tutulmayacaksn. Dier insanlar gibi

de bunlardan dolay hesaba çekilmeyeceksin" demitir.

6

Abd b. Humeyd, Mansûrdan bildirir: Adamn biri Mücâhid’e, "Hayr!

Andolsun bu beldeye ki sen bu beldede serbestçe yaamaktasn"’

buyruunun anlamn sorunca Mücâhid: "Bilmiyorum” dedi. Ancak daha

sonra bu âyeti bana açklarken öyle dedi: “Üzerine yemin edilen beldeden

kast, Harem bölgesidir. Harem bölgesi içerisinde Resûlullah'a Maiuiu aleyhi veseiierr.;

1 bn Abdilber, et-Temhîd (6/170, 171, muhtasar olarak)
2

Beled Sur. 1

5

Beled Sur. 1,

2

4 bn Cerir (24/401, 403, 404).
5

Beied Sur. 2
6
Talîku't-Ta'lîk (4/368) ile Fcthu'l-BârVde (8/703) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(24/404).
7

Beled Sur. 1, 2
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ksa bir zamanlna izin verilmi ve verilen bu zaman içinde yapaca

eylerden sorumlu tutulmayaca ifade edilmitir.”

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr.

"Hayr! Andolsun bu beldeye
"1

âyetini açklarken: “Bu beldeden kast

Mekke'dir"’ demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Salih: "Hayr! Andolsun bu

beldeye ki sen bu beldede serbestçe yaamaktasn"2 buyruunu açklarken:

“Bu beldeden kast Mekke'dir ve günün ksa bir zamannda Mekke'de

yapacaklar kendisine helal klnmtr" demitir.

Abd b. Humeyd, Dahhâk'tan aynsn bildirir.

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Katâde: "Hayr! Andolsun bu beldeye ki sen bu beldede

serbestçe yaamaktasn"3 buyruunu açklarken: “Bu beldeden kast

Mekke'dir. Serbestçe yaamas da orada yaptklanndan dolay hesaba

çekilmeyip sorumlu tutulmamasdr” demitir.

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atiyye: "Hayr! Andolsun bu beldeye

ki sen bu beldede serbestçe yaamaktasn"5 buyruunu açklarken öyle

demitir “Mekke günün ksa bir zaman için Hz. Peygambere (saliaihhu aleyhi vesBiion)

helal klnm sonrasnda kyamete dek bu kap kapatlmtr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Sen bu beldede

serbestçe yaamaktasn "6
âyetini açklarken: “Yüce Allah, Fetih gününde

Mekke'yi Hz. Peygamber’e (sBlaiiahu aleyhi vesellem) günün ksa bir zaman için helal

klmtr" demitir.

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "Sen bu beldede serbestçe

yaamaktasn"7
âyetini açklarken: “Burada söz konusu kii Allah Resulü

1

Beled Sur. 1

J

Beled Sur. 1, 2
3
Beled Sur. 1, 2

4
Abdurrezzâk (2/373) ve bn Cerîr (24/402, 404, 405).

5

Beled Sur. 1, 2

6

Beled Sur. 2
7

Beled Sur. 2



420 8 Beled Sûresi 1-

(sallallahu filemi vEssiiemi'dir. Resûlullah'a (sBBlahu aleyhi vesdlem) Harem bölgesinde istediim

öldürüp istediini brakma serbestisi verilmitir" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Atâ: "Hayr! Andolsun bu beldeye ki sen bu beldede serbestçe

yaamaktasn"1 buyruunu açklarken öyle demitin "Yüce Allah, gökler ile

yeri yaratt zaman Mekke’yi haram (bölge) klm ve kyamet gününe kadar

da haram olarak kalacaktr. Bu bölge günün ksa bir süresi için sadece

Resûlullah'a (saiiaMu aleyhi vEseiiem) helal klnmt. Sonrasnda ise artk kyamete dek

ya otu biçilemez, aac kesilemez, hayvanlan avlanamaz ve yitikleri sahibim

bulmak için dellallar dnda kimseler tarafndan alnamaz."2

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: "Sen bu beldede serbestçe

yaamaktasn"3
âyetini açklarken öyle demitir: "Hz. Peygamber (sallallahu aleyh

vesaiiem) dnda Mekke kimseye helal klnm deildir. Bölge sakinleri orada

kimseyle savaamaz ve kimsenin onurunu çineyemezler."
4

Saîd b. Mansûr ve fanu'l-MünzVin bildirdiine göre urahbîl b. Sa’d: "Sen

bu beldede serbestçe yaamaktasn"5
âyetini açklarken: "Mürikler bu

bölgede avlanmay ve aaçlann kesmeyi haram klyor, ancak seni oradan

çkarmay ve öldürmeyi helal klyorlar" demitir.

Hâkim’în Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Hayr!

Andolsun bu beldeye ki sen bu beldede serbestçe yaamaktasn. Ve

andolsun baba ve çocuuna"6 buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüce

Allah, Hz. Peygamber’e (saiiaiiaiu aleyhi veseHem) Mekke’de diledii eyi yapmaya izin

vermitir. Buradaki babadan kast Âdem, çocuktan kast da soyundan

gelenlerdir."
7

1

Beled Sur. 1,

2

3 bn Cerîr (24/405).
3
Beled Sur. 2

* bn Cerîr (24/405).
5

Beled Sur. 2
6
Beled Sur. 1-3

7
Hâkim (2/523, "sahîh").
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in ikrime

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "jJ$ Uj jJIjj
"1

âyetini alklarken öyle

demitir: “Vâlid ifadesinden kast, erkek veya kadn çocuu olan kiidir.

Vemâ Veled ifadesinden kast ise erkek veya kadn çocuu olmayan, ksr olan

kiidir.”
2

bn Cerir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû imrân el-Cevnî: "Ve

andolsun baba ve çocuuna" 3
âyetini açklarken: "Bundan kast, brahim

(BBrhiMeiam) ile soyundan gelenlerdir” demitir

4

bn Cerir ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Hayr! Andolsun

bu beldeye ki sen bu beldede serbestçe yaamaktasn"* buyruunu

açklarken: "Her iki beldeden kast Mekke'dir" demitir. "Ve andolsun baba

ve çocuuna'6
âyetini açklarken: "Bundan kast Âdem'dir" demitir. 'Biz

insan bir meakkat içinde yarattk
'7

âyetini açklarken: "Ayakta durabilen,

düzgün, dosdoru bir ekilde yarattk" demitir.

8

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Ve

andolsun baba ve çocuuna "9
âyetini açklarken: "Bundan kast, Âdem ile

neslidir” demitir. 'Biz insan bir meakkat içinde yarattk
'10

âyetini

açklarken: "Buraya kadar edilen yeminler bu cümle içindir. Bahsedilen

meakkat de hem dünya, hem de âhiret skntsn yaayacak olmasdr"

demitir. "Ynla mal harcadm, diyor
"11

âyetini açklarken de: "Pek çok mal

tükettim, anlamndadr" demitir.

12

1

Beled Sur. 3
2 bn Cerir (24/406) ve bn Kesir, Tefsir

1de (8/425) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
J
Beled Sur. 3

4 bn Cerir (24/408) ve bn Kesîr, Tefsir'de (8/425) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
s
Beled Sur. 1,

2

6
Beled Sur. 3

7
Beled Sur. 4

8 bn Cerir (24/401, 410) ve Taberânî (12412).

* Beled Sur. 3
10
Beled Sur. 4

11
Beled Sur. 6

12
Abdurrezzâk (2/373) ve bn Cerir (24/407-409, 413, 414).
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Ve andolsun baba ve çocuuna"1
âyetini açklarken: “Babacan

kast Âdem, çocuktan kast ise neslidir" demitir. "Biz insan bir meakkat

içinde yarattk"
2

âyetini açklarken: “Zorluklar içinde yarattk” demi'.ir.

"Ynla mal harcadm, diyor
"3

âyetini açklarken: "Pek çok mal tükettim,

anlamndadr" demitir. "Kimse onu görmedi mi sanyor?"
4

âyetini

açklarken: "Ona kimsenin güç yetiremeyeceini mi zannediyor,

anlamndadr" demitir.

5

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "Ve

andolsun baba ve çocuuna"6
âyetini açklarken: "Babadan kast Âden,

çocuktan kast ise neslidir" demitir. "Biz insan bir meakkat çinde

yarattk
"7

âyetini açklarken: "Ayakta durabilecek ekilde, dosdoru bir

ekilde yarattk” demitir.

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz insan bir meakkat içinde

yarattk"
8

âyetini açklarken: "Ayakta durabilecek ekilde, dosdoru bir

ekilde yarattk" demitir.

9

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz insan bir meakkat içinde

yarattk
"10

âyetini açklarken: “Zorluklar içinde yarattk" demitir .

11

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Hâkim'in Atâ vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz insan bir meakkat

içinde yarattk
"12

âyetini açklarken: “Doumunda olsun, dilerinin

1

Beled Sur. 3
2

Beled Sur. 4

I
Beled Sur. 6

4
Beled Sur. 7

5
Talîku't-Ta'lîk'de (4/368) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (24/406, 407, 410, 413).

8
Beled Sur. 3

7
Beled Sur. 4

8
Beled Sur. 4

9
tbn Cerîr (24/408).

10
Beled Sur. 4

II bn Cerîr (24/410).

” Beled Sur. 4
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çkmasnda olsun, yürümesinde olsun, sünnet edilmesinde olsun zorluklar

içinde yetimektedir" demitir.

1

Saîd b. Mansur, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Biz insan bir meakkat içinde yarattk"
2
âyetini açklarken: "Yüce

Allah insan dnda her eyi dört ayak üzerinde yürüyecek ekilde yaratt.

Ancak insan iki aya üzerinde duracak ekilde yaratlmtr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz insan bir meakkat

içinde yarattk"
3

âyetini açklarken: "Henüz annesinin karnndayken bile

dikilebilecek bir ekilde yarattk" demitir.

Ebu'-eyh’in Azame’âe bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz insan bir

meakkat içinde yarattk"

4

âyetini açklarken öyle demitin “nsan henüz

annesinin karnndayken bile dikilebilecek bir ekilde yaratlmtr. Bir melek

anne kamndaki bebekle görevlendirilmitir. Anne uyuduu zaman melek bu

bebein ban kaldrr. Öyle olmasa anne uyuduu zaman bebek kan içinde

boulurdu.

"

s

Tastî'nin Mesâil ’de bildirdiine göre Nâfi
1

b. el-Ezrak, ibn Abbâs'a:
"

xS £ jUv)l llilâ
-"6 âyetinin anlamn sorunca, bn Abbâs: "Biz insan dosdoru,

düzgün bir ekilde yarattk, anlamndadr” dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir

ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs öyle dedi: “Tabi ki bilirler.

Lebîd b. Rabîa'nn:

"Ey göz! Biraz da Erbed için alasana!

Hani biz ayaklanm dümanlarmz da karmzda dikilmilerdi!" dediini

iitmez misin?"
7

1 bn Cerir (24/410) ve Hâkim (2/523).
?

Beled Sur. 4
3

Beled Sur. 4
*
Beled Sur. 4

5 Ebu-eyh (1091).
6
Beled Sur. 4

7
Mesâilu Nâfi ' (255).
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Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

brahim (sanrm Abdullah'tan naklen):
jI

”1
ifadesini: "Dosdoru, düzgün

bir ekilde yarattk” eklinde açklamtr.

bnu’l-Mubârek Zühd'de, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Hasan(- Basrî): "Biz insan bir meakkat içinde yarattk
-2

âyetini

açklarken: "Bahsedilen meakkat, hem dünya, hem de âhiret skntsn

yaayacak olmasdr” demitir.

3

bnu'l-Mubârek'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Biz insan bir

meakkat içinde yarattk
-4

âyetini okumu ve: "nsan gibi sknt ve

meakkat çeken baka bir canl daha bilmiyorum” demitir .

5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Biz

insan bir meakkat içinde yarattk"
6
âyetini açklarken: "Hem dünya, hem

de âhirette skntlara maruz kalr” demitir .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime:“ j”* ifadesini: "Uzun süren

zahmetler sonunda” eklinde açklamtr.

bn Cerlr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: j
”9

ifadesini:

"Gökte” eklinde açklam ve: "Âdem gökte yaratld” demitir.

10

Ebû Ya'lâ, Baavî ve bn Merdûye, Âmir oullanndan bir adamdan bildirin

Hz. Peygamberin (saiiaiiahu aleyhi vsseiiem) arkasnda namaz kldmda, "O, kendisine

kimsenin güç yetiremeyeceini mi sanyor?.. Kimse onu görmedi mi

sanyor?"” âyetlerini lafzyla
1 okuduunu iittim .

2

Beled Sur. 4

Beled Sur. 4

bnu'l-Mubârek (231) ve bn Kesir, Tefsirde (8/426) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.

Beled Sur. 4

bnu'l-Mubârek (230).

Beled Sur. 4
7 bn Kesîr, Tefs/de (8/426) geçtii üzere bn Ebî Hâtiln.

* Beled Sur. 4

* Beled Sur. 4
10 bn Cerîr (24/412).
11
Beled Sur. 5, 7
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Süddî: "O, kendisine kimsenin güç

yetiremeyeceini mi sanyor?"3
âyetini açklarken: “Kafir, Yüce Allah'n

kendisine güç yetiremeyeceini ve kendisini görmeyeceini zanneder"

demitir.

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "IjJ ifa
"4

mal" eklinde açklamtr.

5

ifadesini: “Çok miktarda

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "Ynla mal harcadm, diyor"
6

âyetini açklarken: “nsanlan Allah yolundan çevirmek için ynla mal

harcadm, anlamndadr" demitir. "Kimse onu görmedi mi sanyor?"
7

âyetini açklarken de: “Burada Kimse ifadesinden kast, Yüce Allah'tr"

demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ynla
mal harcadm, diyor"

8
âyetini açklarken: "Harcad mallardan dolay bizlere

minnet mi ediyor? Oysa biz kendisine harcadklanndan daha fazlasn verdik"

demitir. "Biz ona iki göz vermedik mi?"
9
âyetini açklarken de: “Bu kadar

mal harcadn söyleyen kiiye unu unu vermedik mi?” demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Biz ona iki

göz vermedik mi?*
10

âyetini açklarken: "Evet vallahi verdi! Yüce Allah bunu

bize onaylatmak istiyor ki bunlara kar gerei gibi ükür edelim” demitir.

bn Asâkir'in Mekhûl'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (niyai* aleyh «alim)

öyle buyurmutun "Yüce Allah buyurur ki: Ey insanolu! Sana öyle büyük

nimetler verdim ki bunlar ne sayabilir, ne de bunlar için ükretmeye gücün

1 bn Âmir, Âsim, Hamza ve Ebû Cafer de bu ekilde okumulardr. Nâfi', bn Kesîr,

Ebû Amr, Kisâî, Yâkub ve Halef ise
"
4—iJ" lafzyla, Sîn harfini kesre ile okumulardr.

(m-Ner, 2/178).
2

el-Metâlibu'l-Âliyt (4179) ile thâfu 's-Sâdeti 'I-Meh ire
1de (6607) geçtii üzere Ebû Ya'lâ.

3
Bcled Sur. 5

*
Beled Sur. 6

s bn Cerîr (24/413).
6
Beled Sur. 6

7
Beled Sur. 7

1
Beled Sur, 6

* Beled Sur. 8
10
Beled Sur. 8
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yetebilir. Sana verdiim nimetlerden biri kendileriyle gördüün gözlerindir. Su

gözlerine kapaklar da kldm. Sana helal kldm eylere bak, ama sana haram

kldm bir eyi gördüün zaman da gözlerini bu kapaklarla kapat. Baka nir

nimet olarak sana dil verdim ve bu dile de bir kapak (az) kldm. Sana

emrettiim ve helal kldm ekilde konu. Ancak sana haram kldm bir eyle

karlatn zaman dilinin kapan üzerine çek. Bunun yannda sana bir fere

verdim ve bu ferce de bir örtü kldm. Bu /ercini sana helal kldm yerlerde

kullan. Ama sana haram kldm bir durumla karlarsan /ercini bu örtüyle

kapat. Ey insanolu! Benim ö/kemi çekemez ve cezama tahammül edemezsin."

jJ&\ i&JLj

"Ona iki yolu göstermedik mi?" (BeU Sur. o)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Hmeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, Taberânî ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: 'Ona iki yolu

göstermedik mi?'2
âyetini açklarken: “Bunlar hayr ile errin yollandr"

demitir.

3

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Ona iki yolu göstermedik mi?*4 âyetini açklarken: "Biz ona haynn da, errin

de yollarn gösterdik" demitir .

5

ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Ona iki yolu göstermedik mi?*6 âyetini açklarken: "Bunlar, hidayet ile

dalâletin yollandr" demitir .

7

Saîd b. Mansûr, Muhammed b. Ka'b'dan aynsn bildirir.

1 bn Asâkir (66/229).
1

Beled Sur. 10
3
Abdurrezzâk (2/374), bn Cerir (24/415), Taberânî (9097) ve Hâkim (2/523, "sahîh").

bn Ha cer, Fethu'l-Bârîde (8/704): "snad hasendir" demitir.
1
Beled Sur. 10

5
Taiku't-Ta'lîk (4/368) ile Fethu'l-BârTde (8/704) geçtii üzere Firylbî.

5
Beled Sur. 10

7 bn Cerir (24/416) ve el-tkân'de (2/56) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ona iki yolu

göstermedik mi?" 1

âyetini açklarken: "Bunlar, hayr ile errin yollandr"

demitir .

2

Abd b. Humeyd, krime ile Dahhâk'tan aynsn bildirir.

Firyâbî ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hz. Ali'ye: “Bazlar

“jilijjr

3

ifadesinin kadnn göüsleri anlamna geldiini söylüyorlar"

denilince: "Bunlar hayr ile erdir" karln verdi.

ibn Ebî Hâtim'in Sinân b. Sa’d vastasyla Enes’ten bildirdiine göre

Resûlullah (saHeliahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutun "Hepsi iki yoldur. Peki, er

yolunu hayr olan yoldan daha fazla sevmenize sebep nedir?"*

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin deiik

kanallardan bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Ona iki yolu göstermedik

mi?
nS

âyetini açklarken öyle demitir: Bize bildirilene göre Hz. Peygamber

{soiiaiiahu alayhi mailem): "Ey insanlar! Hepsi hayr ve er yolu olmak üzere iki yoldur.

Peki, er yolunu hayr olan yoldan daha fazla sevmenize sebep nedir?"

buyururdu .

6

Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUdiahu eieyhi

mel lan): "Ey insanlar! Hepsi hayr ve er yolu olmak üzere iki yoldur. Peki, er

yolunu hayr olan yoldan daha fazla sevmenize sebep nedir?" buyurmutur.

7

bn Ceiriin bildirdiine göre Katâde: “Bize bildirilene göre Hz. Peygamber

[sadaiiahj aleyhi vesellem) öyle buyurmutur... " demi ve bir öncekinin aynsn

zikretmitir.

8

1

Beled Sur. 10
1 bn Cerîr (24/416).
3
Beled Sur. 10

4 bn Adiy, ed-Du'afâ (3/1193).
5
Beled Sur. 10

8
Abdurrezzâk (2/374) ve bn Cerîr (24/417, 418).

7
Taberânî (8020), M.el-Evsat (2541). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu't-Terîb ve't-

Terhb, 1879).
1 bn Cerîr (24/418).
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bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah MsMu aleyh

«seHem) öyle buyrumutur: "Yollar hayr ve er yolu olmak üzere iki tanedir

Onun için er olan yol size hayr olan yoldan daha sevimli olmasn ."

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in deiik

kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs: “Ona iki yolu göstermedik mi?"

âyetini açklarken: "Bunlar kadnn göüsleridir” demitir .

3

p* ^ fui»} jî * *Jj Jii idii u ilijS uj * Uii pcîi Su

bî^ P * ÜJr* li $ * J** ^

< * *

* iiLLiJi ^ lijil \jjaS ij

"Fakat o, sarp yokuu aamad. O sarp yoku nedir bilir

misin? Köle azat etmektir. Veya açlk gününde yemek
yedirmektir. Yaknl olan bir yetime veya hiçbir eyi

olmayan yoksula. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabr
tavsiye edenlerden ve birbirlerine anmay öütleyenlerden

olmaktr, ite bunlar sadakilerdir. Âyetlerimizi inkâr

edenler ise kötülüe batm kimselerdir. Onlar her yönden
atele kapatlacaklardr." (Beled Sur. 11-20)

ibn Ebî eybe, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer

“Fakat o, sarp yokuu aamad"4
âyetini açklarken: "Bu sarp yoku,

Cehennemde kaygan olan bir dadr" demitir .

5

bn Cerîr, Hasan(- Basrî)'den bunun aynsn bildirir.

1

1

Taberânî (8020), el-Evsat (2541). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Datfu't-Terîb ve’t-

Terhîb, 1879).
3

Beled Sur. 10
3

Abdurrezzâk (2/374), bn Cerîr (4/419) ve bn Kesîr, Tefsîr
1de (8/427) geçtii üzere

bn Ebî Hatim.
4
Beled Sur. 11

s bn Ebî eybe (13/326), bn Cerîr (24/420) ve et-Tahvîfu Mine’n-Nâ/da (sh. 76) geçtii

üzere bn Ebî Hâlim.
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Bu sarp yokutan kast

Cehennemdir" demitir.

Abdurrezzâk, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:

“Akabe (Sarp yoku), Cennetten önceki yokutur. Bunu amann yolu da

"Köle azat etmektir veya açlk gününde yemek yedirmektir. Yaknl olan

bir yetime veya hiçbir eyi olmayan yoksula. Sonra iman edenlerden,

birbirlerine sabr tavsiye edenlerden ve birbirlerine acmay
öütleyenlerden olmaktr"

2
demitir.

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Ebû Recâ'dan bildirir: “Bana bildirilene göre

Yüce Allah’n âyette bahsettii Akabe’ye (Sarp yokua) ancak yedi bin senede

çklr ve oradan ancak yedi bin senede inilir.”
4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Fakat o, sarp yokuu

aamad"5
âyetini açklarken: “Cennet ile Cehennem arasnda bir yokutur"

demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Salih: "Fakat o, sarp yokuu

aamad"6
âyetini açklarken: “Cennet ile Cehennem arasnda bir yokutur"

demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka'bu’l-

Ahbâr: “Bu sarp yoku Cehennemdedir ve yetmi tane basama vardr"

demitir.

7

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Fakat o, sarp yokuu aamad"8

âyetini açklarken: “nsan kendisini kurtulua ve hayra götüren yolu yürümeli

deil mi?" demitir .

9

1 bn Cerîr (24/420).
2
Beled Sur. 13-17

3
Abdurrezzâk (2/374) ve bn Cerîr (24/420, 423).

4
et-Tahvîfu Mine'n-Nâ/da ($h. 76) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

5
Beled Sur. 11

6
Beled Sur. 11

7 bn Cerîr (24/421) ve et-Tahvtfu Mitte'tt-Nâ/da (sh. 76) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.
8
Beled Sur. 11

9 bn Cerîr (24/421).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Fakat o,

sarp yokuu aamad. 0 sarp yoku nedir bilir misin?"
1 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Bu sarp yokutan kast Cehennemdir. Bize

anlatlana göre Müslüman biri, Müslüman bir köleyi azat ettii zaman azat

ettii bu kii onun Cehennemden kurtuluu olur."
2

bn Cerîr, Katâde'den bildirir: Yüce Allah: "O sarp yoku nedir bilir

misin?"
3
buyurduktan sonra: "Köle azat etmektir"

4
buyurarak bu yokuu

amann yolunu da göstermitir. Bize bildirilene göre Hz. Peygambere (sBiialehu

aleyhi vesdiem) sevap bakmndan hangi azat etmenin daha üstün olduu

sorulunca: "Paha olarak en deerli olandr" buyurmutur.

5

Hâkim, Ebû Nuaym, Beyhakî uabu'l-îman'da ve bn Merdûye, Ebu'd-

Derdâ'dan bildirin Resûlullah'n (saiiaiiBhu aleyhi »eselim) öyle buyurduunu iittim:

"Önünüzde zorlu bir yoku vardr ve bu yokuu yükü ar olanlar

aamayacaktr. Ben de o yoku için yükümü hafif tutmak istiyorum."®

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Sünen’de Hz. Âie’den bildirir "Fakat o,

sarp yokuu aamad"7
âyeti nazil olduu zaman, ashâb: “Yâ Resûlallah!

Hiçbirimizin azat edecek kölesi yok. Ancak hizmetimizi görüp bakmmz
yapan siyah cariyelerimiz var. Onlara söylesek de zina etseler ve bu ilikiden

doan çocuklan azat etsek olmaz m?" dediler. Bunun üzerine Resûlullah

{uilaU aleyhi «ailen): "Allah yolunda kullanmak üzere kamçm birine vermem,

benim için zinay emredip de ondan doacak çocuklan azat etmemden daim

sevimlidir" buyurdu .

8

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie, Ebû Hureyre'nin: “Allah

yolunda kullanlmak üzere kamçnn kabza ipinin verilmesinin sevab veledi

1

Beled Sur. 11, 12
J bn Cerir (24/420, 422).
3
Beled Sur. 12

4
Beled Sur. 13

5 bn Cerir (24/422, 423), Buhârî (2518) ve Müslim (84).

‘ Hâkim (4/574), Ebû Nuaym (1/226) ve Beyhakî (10408). Sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîhu 'l-Terîb ve't-Terhîb, 3176, 31 77).
7

Beled Sur. 11

* Hâkim (2/215, "sahîh") ve Beyhakî (10/58). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (4295)

hadisin zayf olduunu söylemitir.
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zina olan köleyi azat etmenin sevabndan daha büyüktür'' dediinden

haberdar edilince öyle dedi: "Allah, Ebû Hureyre'ye merhamet etsin. Zira bu

söz u münasebetle söylenmiti: "Fakat o, sarp yokuu aamad. O sarp

yoku nedir bilir misin? Köle azat etmektir"
1
âyetleri nazil olduu zaman

baz Müslümanlar "Yâ Resûlallah! Bizim azat edecek kölemiz yok. Ancak

zaruri ihtiyaçlarmz görmek üzere edindiimiz cariyelerimiz var. Onlara

söylesek de zina etseler ve bu ilikiden doan çocuklar azat etsek olmaz

m?” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiHhu aleyhi veseiiem): "Sakn zina etmelerini

söylemeyin! Zira Allah yolunda kullanlmak üzere kamçnn kabza ipinin

verilmesinin sevab bile bu dediiniz eyin sevabndan daha büyüktür"

buyurdu.

bn Merdûye’nin Ebû Necîh es-Sülemî'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiisiiahu ieyhi veeiBm) öyle buyurmutur: “Her kim mümin bir köleyi azat ederse

Yüce Allah azat ettii kölenin her bir kemii karlnda onun bir kemiini

Cehennem ateinden kurtarr."
2

bn Sa'd, bn Ebî eybe ve Taberânî'nin Hz. Ali’den bildirdiine göre

Resûlullah (saliaiEhu aleyhi veseiiem): "Her kim müslüman veya mümin bir köleyi azat

ederse Yüce Allah azat ettii kölenin her bir uzvuna karlk onun bir uzvunu

Cehennem ateinden kurtarr" buyurmutur.
3

Ahmed, Ebû Umâme’den bildirir: "Yâ Resûlallah! Sevab bakmndan hangi

köleleri azat etmek daha faziletlidir?” diye sorduumda: "Deer olarak en

pahals ve sahibi tarafndan en çok sevileni" karln verdi.
4

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr ve bn

Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutur: "Her kim mümin bir köleyi azat ederse Yüce Allah azat

ettii kölenin her bir uzvu karlnda onun bir uzvunu Cehennem ateinden

1

Beled Sur. 11-13
32
Ebû Dâvud (3965), Tinnizî (1638) ve Nesâî (3143). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahih Sünen Ebî D&vud, 3355):
3 bn Sa'd (8/465), bn Ebî eybe (4/72) ve Taberânî (186).
4 Ahmed (36/618, 619). Muhakkikleri: "snad çok zayftr" demilerdir.
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kurtarr. Öyle ki Yüce Allah kölenin tenasül uzvu karlnda onun tenasül

uzvunu ateten kurtaracaktr."
x

Ahmed, bn Hibbân, bn Merdûye ve Beyhakî, Berâ'dan bildirir: Bedevinin

biri: "Yâ Resûlallah] Beni Cennete sokacak bir amel öret” dedi. Allah Resûli

(sallsiiühu aleyhi «seller)): "Bir köleyi azat et ve bir köleyi özgürlüüne kavutur'
1

buyurdu. Bedevi: "kisi bir deil mi ki?" diye sorunca, Allah Resulü (sallalfehu aleyh

YBSBiem): "Hayr! Köle azat etme (Fekku Rekata) tek bana onu azat etmendir.

Köleyi özgürlüüne kavuturma (Atku'n-Nesema) ise onun azat edilmesinde

(maddi) yardmda bulunmandr" karln verdi ve öyle devam etti: "Samal

hayvanm sütünden faydalanmas için birine ver. Akrabalarn mali

yardmlarla gözet. ayet bunlar yapmaya gücün yetmezse aç birinin kamn
doyur, susam olan birine su ikram et; iyilii emredip kötülükten alkoy. Bunu

da yapamazsan diline hakim ol ve hayr dnda bir ey konuma.
"

2

Firyâbî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: " j

buyruunu: "Açlk gününde” eklinde açklamtr.

4

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn CerîrMn bildirdiine göre Mücâhid: " j

iJJt”5 buyruunu: "Açlk gününde” eklinde açklamtr.

6

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brâhim: "Veya açlk

gününde yemek yedirmektir
"7

âyetini açklarken: "Yiyecein az ve pahal

olduu bir zamanda yemek yedirmektir” demitir.

1 bn Ebî eybe (4/71, 72), Ahmed 15/481 (9773), Buhârî (6715), Müslim (1509) ve

Tirmm (1541).
2 Ahmed 30/600 (18647); bn Hibbân (374); Tahricu AhâdîsiT-Keâf (4/213, 214) ile

Feton'i-Bâri'de (8/704) geçtii üzere bn Merdûye; Beyhakî (10/272, 273), uabu'l-îman

(4335). Müsned'in muhakkikleri: "snâd sahihtir" demilerdir.
2
Beled Sur. 14

* Talîku't-Ta'lîk (4/368) ile Fethu'l-BârTde (8/704) geçtii üzere Firyâbî, îbn Cerîr

(24/425, 426) ve Fethu'l-B&rTde (8/704) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
5
Beled Sur. 14

6
Talîku't-Ta'lîk (4/368) ile Fethu'l-BârTde (8/704) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(24/425).
7
Beled Sur. 14
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ile Ebû Recâ el-Utâridî,

"Veya açlk gününde yemek yedirmektir
"1

âyetini: "â-i-x ^ j fiti $î

(=Veya açlk gününde yemek yedirmesidir)" lafzyla okumulardr.

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Veya açlk gününde

yemek yedirmektir
"2

âyetini: ^ j f
jî” lafzyla okumutur.

Hâkim ve Beyhakî'nin Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (aMMu aleyh

«sallm): "Aç olan müslümam doyurmak, mafireti vacip klan amellerden biridir"

buyurmutur. 1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn

Abbâs: V* ifadesini: "Yaknl olan, akraba olan" eklinde açklamtr.

V*
s
ifadesini açklarken de: "Uzak topraklardan olan, memleketinden

uzak olan, yabanc olan anlamndadr

1

' demitir.
6

Firyâbî, Satd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs: jl”
7
âyetini

açklarken: “Evi olmayan ve danda yaayan kiidir" demitir. Hâkim'in lafz:

"Kendisini topraktan koruyacak bir eyi olmayan kiidir” eklindedir. Baka

bir lafzda ise: “An fakirliinden dolay topraa, yere yapan kiidir”

demitir.
8

Firyâbî ve Abd b. Humeyd, Mücâhid'den aynsn bildirir.
9

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: S jV’
1

âyetini açklarken: "An ihtiyaç sahibi kiidir" demitir.
2

1
Beled Sur. 14

2

Beled Sur. 14

* Hâkim (2/524, "sahih") ve Beyhakî, uabu'l-tman (5364). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Da'îfu't-Terîb ve't-Terhîb, 550).
4
Beled Sur. 15

s
Beled Sur. 16

s bn Kesir, Tefsirde (8/430, 431) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
7
Beled Sur. 16

* Fethu'l-Bârî'de (8/704) geçtii üzere Saîd b.Mansûr, bn Cerîr (24/427-429) ve Hâkim

(2/524).
9
Taliku't-Ta'lîk (4/368) ile Fethu'l-B3rTde (8/704) geçtii üzere Firyâbî.
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bn Cerir'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "££; is iLJ». j!"
3

âyetini açklarken: "Akraban olmayan çoluk çocuk sahibi yoksul kiidir"

demitir.
4

TastTnin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, ibn Abbâs’a:
"

ZyZ’’
5

ifadesinin anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: "htiyaç sahibi

yoksul kii, anlamndadr” dedi. Nâfi’: "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?

'

diye sorunca da bn Abbâs öyle dedi: "Tabi ki bilirler. airin:

“Elin dara dütü, toprak hir ey varmaz oldu

Göle de suyunu çekip yamurunu salmaz oldu
"

dediini iitmez misin?"

6

bn Merdûye, bn Ömer’den bildirir. Hz. Peygamber (dldishu aleyhi «»M: " 3

âyetini açklarken: "Çöplüklerde yatp kalkan kiidir " buyurdu.
8

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: IS"
9
ifadesini açklarken:

“Terib/Mütreb olan kiinin, mal mülkü olmayan çoluk çocuk sahibi kii

olduu bize anlatlrd" demitir.

bn Ebt eybe’nin bildirdiine göre Dahhâk: "Farz namazlardan sonra

Allah katnda insanlarn yapt en sevimli amel, yoksul birini doyurmaktr”

demitir.
10

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hiâm b. Hassan: "...Birbirlerine sabr

tavsiye edenler..."
11 buyruunu açklarken: "Yüce Allah'n farz kld

konularda birbirlerine sabr tavsiye edenlerdir” demitir.

1

Beled Sur. 16
1 bn Cerîr (24/429, 430).
3
Beled Sur. 16

4 bn Cerîr (24/430).
5

Beled Sur. 16

‘ el-tkân'de (2/101) geçtii üzere Tastî.
7

Beled Sur. 16
I
Tahricu Ahâdîsi'l-Keafdi (4/214) geçtii üzere bn Merdûye. Zeylaî: "Garîb (tek

kanall) hadistir" demitir.
9
Beled Sur. 16

10 bn Ebî eybe (4/152).
II
Beled Sur. 17
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Birbirlerine

acmay öütleyenlerden olmaktr"
1 buyruunu açklarken: "Bundan kast,

bütün insanlara acmay, merhameti öütlemektir" demitir.

2

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: ifadesini: "Kaplan kapal" eklinde açklamtr.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Ebû Hureyre: ifadesini: "Kapatlm, kilitlenmi" eklinde

açklamtr.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr deiik kanallarla bn

Abbâs’tan aynsn bildirir .

5

Abd b. Humeyd de Mücâhid, krime, Atiyye, Dahhâk, Saîd b. Cübeyr,

Haan ve Katâde'den aynsn bildirir.

Tastî'nin Mesâil'de bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

ifadesinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "Kapatlm,

kilitlenmi anlamndadr" dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?”

diye sorunca da bn Abbâs öyle dedi: "Tabi ki bilirler. airin:

"Devem Mekke dalarnn özlemini çekiyor

Arkamzda da San ’â kaplan kapal duruyor
"
dediini iitmez misin?"

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "oliji
"8

ifadesini açklarken:

"Kurey lehçesinde kaplan kapal anlamndadr" demitir.

1

Beled Sur. 17
2 bn Cerîr (24/431).
5
Beled Sur. 20

* Beled Sur. 20
5 bn Cerîr (24/432).
6
Beled Sur. 20

7
cl-tkân

1de (2/87) geçtii üzere Tast.
1
Beled Sur. 20



EMS SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu’d-Durays, Nehhâs, Ibn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ibn

Abbâs: “ems Sûresi, Mekke'de nazil oldu" demitir.

1

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

Ahmed, Tirmizî ve Nesâî, Büreyde'den bildirir: “Resûlullah (saiiiiahu aleyhi meiem)

yats namazlannda ems ve benzeri sûreleri okurdu ."2

Taberânî, bn Abbâs'tan bildirir: “Hz. Peygamber (aiiBBhu nierh reselimi) sabah

namazlannda Leyi ile ems sûrelerini okumam söyledi.”
3

Beyhakî uabu'l-îman'da Ukbe b. Âmiriden bildirir. “Resûlullah (safciiohu ateyti

renim)sabah namazlann ems ve Duhâ sûreleriyle klmamz söyledi .”4

!

bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâü (7/143, 144).
2 Ahmed 38/99 (22994), Tirmizî (309, "hasen") ve Nesâî (998). Sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 254).
3
Taberânî (11276). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (2/119) der ki: "snadnda hüccetlii

konusunda ihtilaf bulunan bn Lehîa vardr."
4
Beyhakî, Sünenu's-Suri (860). Elbânî, es-Silsiletv ’d-Da'îje'de (3774) hadisin uydurma

olduunu söylemitir.
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"Güne'e ve onun aydnlna, ardndan gelmekte olan Ay'a,

onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göe ve

onu bina edene, yere ve onu yayana, nefse ve onu
biçimlendirene sonra da ona kötülüünü de korunmasn da

ilham edene andolsun ki onu antan kurtulmutur. Onu
kötülüklere gömen de ziyan etmitir. Semud kavmi

azgnl yüzünden yalanlad. En azgnlan ileri atlmt.
Allah'n peygamberi onlara öyle demiti: «Allah'n devesini

kendi haline brakn, su içmesine engel olmayn.» Fakat

onlar, onu yalanladlar ve deveyi boazladlar. Bunun
üzerine Rableri, suçlanndan dolay onlan helâk etti ve

kendilerini yerle bir etti. Bunun sonucundan da çekinmedi."

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Günee ve onun aydnlna,

ardndan gelmekte olan Ay'a, onu ortaya koyan gündüze andolsun"
1

âyetlerini açklarken: “Güne’e ve na, onun peinden gelen Ay’a ve

aydnlk kld gündüze yemin edilmitir” demitir. "Göe ve onu bina

edene, yere ve onu yayana andolsun" 2 buyruunu açklarken: “Göü bina

eden ve yeryüzünü yayan Yüce Allah'tr” demitir. "Ona kötülüünü de

korunmasn da ilham edene andolsun
" 3

âyetini açklarken: “Yüce Allah ona

cennetli olmann da, bedbahtln da yollarn ona göstermitir” demitir.

1 ems Sur. 1-3

2 ems Sur. 5, 6
3 ems Sur. 8
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"Onu kötülüklere gömen de ziyan etmitir"
1

âyetini açklarken: “Onu

kötülüklere gömmek de onu azdrmak, yoldan çkarmaktr” demitir .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ardndan gelmekte olan Ay'a

andolsun"
1
âyetini açklarken: "Gündüzün ardndan gelen Ay’a andolsun,

anlamndadr” demitir. "Yere ve onu yayana andolsun"4
âyetini açklarken:

"Yeryüzüne ve içinde yaratlan eylere andolsun, anlamndadr” demitir.

"Ona kötülüünü de, korunmasn da ilham edene andolsun
"5

âyetini

açklarken: "Ona itaati de masiyeti de öretmitir” demitir.

6

bn Ebî Hâtim’in krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: " S \}

liib
”7

âyetini: "Onun peinden gelen Ay'a andolsun” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim, Yezîd b. Zî Hamâme'den bildirir: Gece geldii zaman Yüce

Allah: "Yarattklarmdan büyük biri kullarm kuatt” der. Gece korkulacak bir

eydir, ancak onu yaratan kendisinden korkulmaya daha fazla layktr .

8

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Yere ve onu yayana andolsun"9 âyetini açklarken: "Yeri yaratan ile onu

parçalara ayrana, taksim edene andolsun anlamndadr” demitir. "Ona

kötülüünü de korunmasn da ilham edene andolsun
" 10

âyetini açklarken:

"Ona hayr da, erri de öretmitir” demitir .

11

Hâkim’in Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs: "Ona

kötülüünü de korunmasn da ilham edene andolsun
" 12

âyetini açklarken:

"Ona kötülüünü öretmi ve bundan korunmasn emretmitir” demitir.

1

1 ems Sur. 10
2 Hâkim (27524).
J ems Sur. 2

* ems Sur. 6
5 ems Sur. 8
6 bn Cerîr (24/435, 439, 441).
7 ems Sur. 2

* bn Kesir, Tefsir
1de (8/434) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

* ems Sur. 6
10 ems Sur. 8
11
ibn Cerîr (24/440) ve el-tkân'de (2/56) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

15 ems Sur. 8
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Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye,

mrân b. Husayn'dan bildirir: Adamn biri: "Yâ Resûlallah! Bugün insanlarn

yapp ettikleri ve çabasn verdikleri eyler daha önce kendileri için takdir

edilip hükme balanm eyler midir, yoksa Peygamberlerinin onlara Yüce

Allah tarafndan getirdii ve bunlardan sorumlu tutulacaklar için yapmalar

gereken eyler midir?'’ diye sordu. Allah Resulü (sallaliahu aleyhi vesellem):
"
Bunlar daha

önce takdir edilmi ve hükme balanm eylerdir" karln verdi. Adam:

"Hükme balanmsa o zaman neden böylesi bir çabay versinler?" diye

sorunca, Allah Resûlü (sallaliahu ale/hi vBSEiem) u karl verdi: "Yüce Allah bir insan

iki yerden (Cennet-Cehennem) hangisi için yaratmsa o yönde amel etmesini

kolaylatrr. «Nefse ve onu biçimlendirene, sonra da ona kötülüünü de,

korunmasn da ilham edene andolsun»
2 buyruu da bunu

dorulamaktadr. "3

bnu'l-Münzir, Taberânîve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah

[sBbllahu aleyhi vesellem}! "Nefse ve onu biçimlendirene sonra da ona kötülüünü de,

korunmasn da ilham edene andolsun"
4
âyetlerini okuduu zaman durur

ve: "Allahm! Nefsime takvasn ihsan et. Onun hem velisi, hem de mevlassn.

Onu iyi bir ekilde arndracak olan da ancak sensin" diye dua ederdi .

5

ibn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Hz. Peygamber'in

(saiiniiahu aleyhi vascilem) namazda iken: "Ona kötülüünü de korunmasn da ilham

edene andolsun"
6

âyetini okuduktan sonra:
"Allahm ! Nefsime takvasn

ihsan et ve arndr. Onu en iyi bir ekilde arndracak olan ancak sensin. Sen

onun hem velisi, hem de mevlassn" diye dua ettiini iittim .

7

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim ve Nesâî, Zeyd b. Erkam'dan bildirir:

Resûlullah (sallaliahu aleyhi vesellem): "Allahm! Nefsime takvasn ihsan et ve onu

1 Hâkim (2/524).
7 ems Sur. 7, 8
5 Ahmed 33/161 (19936), Müslim (2650) ve bn Cerîr (24/442).
4 ems Sur. 7, 8
s

Taberânî (11191). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/138) der ki: "snâd hasendir."
6 ems Sur. 8
7 bn Ebî Âsim, Sünne (319). Elbânî bu rivayeti açklarken hasen olduunu

söylemitir.
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arndr. Onu en iyi bir ekilde arndracak olan ancak sensin. Sen onun

velisisin" diye dua ederdi .

1

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'ir

bildirdiine göre Mücâhid: “Güne'e ve onun aydnlna, ardndan

gelmekte olan Ay'a, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye,

göe ve onu bina edene, yere ve onu yayana andolsun
" 2

âyetlerim

açklarken: "Yüce Allah burada Güne'e ve na, onun peinden gelen Ay’a,

aydnlk kld gündüze, gündüzü kuatan geceye, bina edilen göe ki onu

bina eden Allah'tr ve yeryüzünü döeyip yayana yemin etmitir" demitir.

"Ona kötülüünü de, korunmasn da ilham edene andolsun"3
âyetim

açklarken: "Yüce Allah ona cennetlik olmann da, bedbahtln da yollann

göstermitir" demitir. "Onu kötülüklere gömen de ziyan etmitir"
4
âyetim

açklarken: "Onu kötülüklere gömmek de onu azdrmak ve yoldan

çkarmaktr" demitir. “Semud kavmi azgnl yüzünden yalanlad"
5
âyetini

açklarken: "Semûd kavmi isyan ederek Allah’n elçisini yalanlad” demitir.

“Bunun sonucundan da çekinmedi"6 âyetini açklarken de: "Yüce Allah

onlan bu ekilde cezalandrmaktan çekinecek deildir" demitir .

7

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "Güne'e ve onun aydnlna, ardndan gelmekte olan Ay'a,

onu ortaya koyan gündüze andolsun"
8

âyetlerini açklarken: “Yüce Allah,

Güne’e ve na, onun peinden gelen Ay'a ve aydnlanp ortaya çkan

gündüze yemin etmitir" demitir. "Nefse ve onu biçimlendirene

andolsun"
9

âyetini açklarken de: “Kiiyi tastamam bir ekilde yaratan ve

kendisinde eksik bir eyi brakmayandr" demitir.

1 bn Ebî eybe (10/186), Ahmed 32/61 (19308), Müslim (2722) ve Nesâî (5473, 5553).
1 ems Sur. 1-6

3 ems Sur. 8
4 ems Sur. 10
5 ems Sur. 11

ems Sur. 15
7
Talücu 't-Ta'lîk' te (4/369, 5/190) geçtii üzere Firyâbî, Fethu'l-BirTde (6/294) geçtii

üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (24/434-136, 438, 439, 441, 443, 443447, 452).
1 ems Sur. 1-3

* ems Sur. 7
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Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Güne'e ve onun aydnlna andolsun"
1
âyetini açklarken:

"Bundan kast gündüzdür" demitir. "Ardndan gelmekte olan Ay'a

andolsun"
2
âyetini açklarken: “Bu, hilalin görüldüü gecedir. Bu gece Güne

batt zaman hilal görünür" demitir. "Onu ortaya koyan gündüze

andolsun"
3
âyetini açklarken: "Gündüzün geceyi kuatp aydnlatmasdr"

demitir. "Onu bürüyen geceye andolsun"
4

âyetini açklarken: "Gecenin

gündüzü kuatp aydnlatmasdr" demitir. "Göe ve onu bina edene

andolsun"
5

âyetini açklarken: “Göü ve onu yaratana andolsun,

anlamndadr" demitir. "Yere ve onu yayana andolsun"
6
âyetini açklarken:

“Yeryüzüne ve onu döeyene andolsun, anlamndadr" demitir. "Ona

kötülüünü de korunmasn da ilham edene andolsun"
7
âyetini açklarken:

“Yüce Allah nefse günahlan da, takvay da öretmitir” demitir. "Onu artan

kurtulmutur"8
âyetini açklarken: “ite buraya kadar edilen yeminler bu

cümle içindir. Nefsin arndnlmas da hayr olan amellerde bulunup Allah’a

itaat ederek temizlenmesidir" demitir. "Onu kötülüklere gömen de ziyan

etmitir"
9
âyetini açklarken: “Onu yoldan çkanp günahlara ve kötülüklere

bulatran ziyandadr, anlamndadr" demitir. "Semud kavmi azgnl
yüzünden yalanlad"

10
âyetini açklarken: “Semud kavmi azgnlklar ve

sapknlktan dolaysyla Allah'n resûlünü yalanladlar" demitir. "En azgnlar

ileri atlmt" 11
âyetini açklarken: “Bu kii Semud kavmirden Uhaymir (Kzl)

olarak bilinen kiidir" demitir. "Allah'n peygamberi onlara öyle demiti:

Allah'n devesini kendi haline brakn, su içmesine engel olmayn"12
âyetini

açklarken: “Bu deveyi brakn da Yüce Allah’n sudan ona verdii hakk

kullansn, dedi” demitir. "Fakat onlar, onu yalanladlar ve deveyi

1 ems Sur. 1

2 ems Sur. 2
3 ems Sur. 3
4 ems Sur. 4
5 ems Sur. 5
6 ems Sur. 6
7 ems Sur. 8
8 ems Sur. 9
9 ems Sur. 10
10 ems Sur. 11

ems Sur. 12
12 ems Sur. 13
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boazladlar. Bunun üzerine Rableri, suçlarndan dolay onlar helâk etti ve

kendilerini yerle bir etti. Bunun sonucundan da çekinmedi
"1 buyruunu

açklarken de öyle demitin "Bize anlatlana göre Uhaymir (Kzl) olarak

anlan bu kii kavmir küçüü büyüü erkei ve kadn bu konuda ona biat

edip tâbi olmadklan sürece deveyi kesmeyi kabul etmedi. Bu ekilde bütün

kavim devenin kesilmesi olayna karnca Yüce Allah onlara öfkelenip yerle

bir etti. Yüce Allah da bunun sonuçlarndan çekinecek deildir."
2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-ÂJiye: "Ardndan gelmekte olan

Ay'a andolsun ' 3

âyetini açklarken: “Güne'in ardndan gelen Ay'a andolsun,

anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre ikrime: "Ardndan gelmekte olan Ay'a

andolsun"
4

âyetini açklarken: “Güne’in ardndan gelen Ay’a andolsun,

anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Sâlih: "Yere ve onu yayana

andolsun"
5

âyetini açklarken: “Yeryüzüne ve onu döeyene andolsun,

anlamndadr" demitir.

bnu'l-Münzir, Dahhâk’tan bunun aynsn bildirir.

Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Nefse ve onu

biçimlendirene andolsun "

6

âyetini açklarken: “Biçimlendirmeden kast, onu

dosdoru ve düzgün bir ekilde yaratmasdr" demitir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: ifadesini açklarken: “Onun günahlarn da takvasn da

beraberinde, içinde kld” demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Dahhâk: "Ona kötülüünü de, korunmasn da ilham edene andolsun
" 3

1 ems Sur. 14, 15
z bn Cerîr (24/434-438, 441, 444, 446, 447, 449, 450, 452).
3 ems Sur. 2
4 ems Sur. 2
5 ems Sur. 6
6 ems Sur. 7
7 ems Sur. 8
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âyetini açklarken: "Allah’a itaati de masiyeti de ona ilham edip bildirmitir”

demitir.

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ebû Hâzm: "Ona

kötülüünü de, korunmasn da ilham edene andolsun"2 âyetini açklarken:

"Yüce Allah günahkâr olan nefse bu günahlar, takval olan nefse de bu

takvay ilham edip bildirmitir" demitir.

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs: "Ona kötülüünü de,

korunmasn da ilham edene andolsun"3
âyetini açklarken: "Yüce Allah

kullanna doruyu da yanl da açklayp bildirmi, her bir nefsi ne için

yarattn ve ne yapmas gerektiini kendisine ilham etmitir” demitir.

Deylemî, Enes'ten bildirin "Ona kötülüünü de, korunmasn da ilham

edene andolsun"4 âyeti konusunda Hz. Peygamber (saiiüiiahu aleyhi vRseiiem): "Onun

günahlarm da takvasn da beraberinde, içinde kld" buyurmutur.

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Kelbî: "Onu artan kurtulmutur. Onu

kötülüklere gömen de ziyan etmitir
"6

âyetini açklarken: “Yüce Allah'n

anndrd nefis kurtulmu, Yüce Allah'n azdrd nefis de ziyana uramtr"
demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Onu artan

kurtulmutur. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmitir"
7 buyruunu

açklarken: “Nefsini arndrp slah eden kurtulua ermi, onu günahlara

bulatran da ziyana uramtr” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rabî’: "Onu artan kurtulmutur. Onu

kötülüklere gömen de ziyan etmitir
"8 buyruunu açklarken: "Salih

amellerle nefsini anndran kurtulua ermi, kötü amellere bulatran da

ziyana uramtr” demitir.

1

Abdurrezzâk (2/376).
2 ems Sur. 8
3 ems Sur. 8
4 ems Sur. 8
5 Deylemî (4418).
s ems Sur. 9, 10
7 ems Sur. 9, 10
! ems Sur. 9, 10
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Utla &"

1

ifadesini: “Onu ziyana

uratan" eklinde açklamtr.

Huey el-stikâme’de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre ibn Abbâs: "Onu artan kurtulmutur"7
âyetini açklarken:

“Yüce Allah’n arndrd nefis kurtulua ermitir” demitir. "Onu

kötülüklere gömen de ziyan etmitir"
3

âyetini açklarken: “Yüce Allah’n

kötülüe bulatnp saptrd nefis ziyana uramtr" demitir. "Bunun

sonucundan da çekinmedi"
4

âyetini açklarken de: “Yüce Allah yapt
eylerin sonuçlanndan çekinmez" demitir.

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onu

kötülüklere gömen de ziyan etmitir
"6

âyetini açklarken: "Nefsiyle tuzaklar

kuran, sinsilik yapan kii ziyana uamtr” demitir.

7

bn Ebî Hltim, Ebu'-eyh, ibn Merdûye ve Deylemî, Cüveybiriden, o da

Dahhâk’tan, o da bn Abbâs’tan bildirir: "Onu artan kurtulmutur"8 âyeti

konusunda Resûlullah'n (saMUu akyhi nniiNn): "Yüce Allah’n arndrd nefis

kurtulmu, Yüce Allah'n baarsz kld nefis de ziyana uramtr

"

buyurduunu iittim.

9

bn CerîrMn bildirdiine göre bn Abbâs: “iliik öioS"
10

âyetini

açklarken öyle demitir: "Semud kavmine gönderilen azabn ad ‘Tagvâ’ idi.

Âyet de: “Semûd kavmi balarna gelecek olan cezay yalanlamlard"

anlamndadr.”11

1 ems Sur. 10
2 ems Sur. 9
3 ems Sur. 10
4 ems Sur. 15
b bn Cerîr (24/443, 445, 451) ve el-tkân’da (2/56) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
5 ems Sur. 10
7 bn Cerîr (24/445).
8 ems Sur. 9
8 bn Kesîr, Tefs/de (8/435) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Deylemî (4600). bn Kesîr

der ki: "Cüveybir b. Saîd metrûk biridir. Dahhâk da bn Abbâs'la karlamamtr."
10 ems Sur. 11
11 bn Cerîr (24/447).
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Saîd b. Marsûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî,

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Abdullah b. Zem’a’dan bildirir

Resûlullah (sallalldlm aleyhi yesellem) hutbede Sâlih’in (aieyhisieiam) devesi ile bu deveyi

boazlayan zikretti. Sonra: "En azgnlar ileri atlmt"1
âyetini okudu ve:

"Toplumun içinde Ebü Zem'a gibi kat, kuvvetli ve arkas güçlü bir adam

deveyi boazlamak için ileri atlmt" buyurdu.
2

Ahmed, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye, Ebû Nuaym

DelâiVde ve Baavî, Ammâr b. YâsiHden bildirir: Resûlullah (safleiiahu alert* «allem),

Hz.Ali'ye: “nsunlann en azgnnn kimler olduunu söyleyeyim mi?" diye

sorunca, Ali: “Tabi ki söyle" dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (saiiaiiahu eleyin «seiiem):

"Biri deveyi boazlayan Semûd kavminden Uhaymir (Kzl) olarak bilinen

kiidir. Dieri de seni uradan vurup da urasn (kanla) slatacak kiidir"

buyurdu ve önce onun bana sonra da sakalna iaret etti.
3

Taberânî, bn Merdûye ve Ebû Nuaym aynsn Suheyb ile Câbir b.

Semure’den naklen bildirir.
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Hasan(- Basrî): "Bunun sonucundan da çekinmedi"
5
âyetini açklarken

öyle demitin “Bu Yüce Rabbimizdir. Onlara verdii bu cezann

sonuçlarndan da çekinecek deildir.’’
6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Bunun sonucundan

da çekinmedi"
7

âyetini açklarken: “Deveyi boazlayan kii bunun

neticesinden korkmad" demitir.
8

1 ems Sur. 12
2 Ahmed 26/160-162 (16222, 16223), Buhârî (4942), Müslim (2855), Tirmizî (3343),

Nesâî, S. el-Kübrâ (11675) ve bn Cerîr (24/448).
3 Ahmed 30/256, 257 (18321), bn Kesîr, Tefsir'de (8/437) geçtii üzere bn Ebî Hâtim,

Mecrnau'z-Zevâid'de (9/136) geçtii üzere Taberânî, Ebû Nuaym (490) ve Hâkim (3/140,

141). Müsned'in muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
4
Taberânî (2037, 7311) ve Rhû Nuaym (491).

5 ems Sur. 15
6 bn Cerîr (24/451).
7 ems Sur. 15
8 bn Cerîr (24/453).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "Bunun sonucundan da

çekinmedi
"1

âyetini açklarken: "Deveyi boazlayan kii bunun akibetinden

çekinmedi" demitir.

2

1 ems Sur. 15

* bn Ccrîr (24/452).



LEYL SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Leyi Sûresi, Mekke’de nazil oldu” demitir.

1

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyriden aynsn bildirir.

Beyhakî Süner'de Câbir b. Semure’den bildirin “Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

vesellem)öle ile ikindi namazlannda Leyi Sûresi ile benzeri sûreleri okurdu .”2

TaberânîM. el-Evsat’ta Enes’ten bildirir: Resûlullah (sailailahu aie/hi vesellem) bizlere

öle namazn kldrd zaman ems ile Leyi sûrelerini okudu. Ubey b. Ka'b:

“Yâ Resûlallah! Bu namazda belirli bir sûreyi okuman m emredildi?” diye

sorunca, Allah Resûlü (sailailahu aleyhi vesellem): "Hayr! Ama bu namazn uzunluunun

ne kadar olmas gerektiini size göstermek istedim" buyurdu .

3

bn Ebî Hâtim -zayf bir senedle- bn Abbâs'tan bildirir: Bir adamn hurma

aacnn dallar çoluk çocuu olan fakir bir adamn evine sarkyordu. Bazen

hurma aacnn sahibi evine girip de hurma toplamak için bu aaca çktnda
yan komusunun evine birkaç hurma tanesi düer, oradaki fakir çocuklar da

düen bu hurmalar alrlard. Ancak aacn sahibi olan adam aaçtan iner ve

çocuklarn yanna gidip hurmalan ellerinden alrd. Hurmalar çocuklarn

aznda olsa dahi parman azlarna sokup onlar çkarr ve alrd.

Çocuklarn babas bu durumu Hz. Peygamber’e (sailailahu aleyhi vesellem) ikayet

edince, Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi vesellem) adama: “Tamam, git" buyurdu. Sonra

o hurma aacnn sahibi olan adamla karlanca ona: "Cennette bir hurma

aac karlnda dallan filan kiinin evine sarkm olan hurma aacn bana

ver" buyurdu. Adam: “Bunu bana veriyorsun, ama benim birçok hurma

aacm var ve içlerinde meyvesini en çok sevdiim aaç da bu” karln
verdi ve yoluna devam edip gitti.

1

bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).
2
Beyhakî (2/391) ve Müslim (459).

3
Taberâni (9261), Heysemî, Mecmuu ‘z-Zevâid'de (2/116) der ki: "snâdnda hadisleri

metruk biri olan Ebu'r-Ricâl el-Ensâri el-Basrî vardr."
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Onlarn bu konumalarn duyan baka biri Resûlullah'a («Saiiata aieyH. «reiM

geldi ve: “Yâ Resûlallah! Söz konusu aac o adamdan ben (satn) alp sana

verirsem ona teklif ettiin gibi bana da Cennette bir aaç verir misin?" diye

sordu. Allah Resulü (saiiaiiabu at^i vesEiem): "Evet!" karln verince adam gitti ve o

aacn sahibini bulup aac ondan istedi. Hurma aacnn sahibi: “Biliyo r

musun, Muhammed de Cennette bir aaç karlnda bu aac benden

istedi. Ancak ben: «Bunu bana veriyorsun, ama benim birçok hurma aacm
var ve içlerinde meyvesini en çok sevdiim aaç da bu» karln verdim"

dedi. Aac almak steyen adam: “Onu satar msn?" diye sorunca, aacn
sahibi: “Hayr! Ama karlnda istediim ey verilirse satanm. stediim

eyin verileceini de zannetmiyorum" dedi. Adam: “Bu aaç için ne

istiyorsun?” diye sorunca, aacn sahibi: “Krk hurma aac” karln verdi.

Adam da: “Çok istedin! Yana yatm bir aaca karlk krk hurma aac m
istiyorsun?” dedi. Az bir sustuktan sonra da: “Tamam! Ben sana krk tane

hurma aac veririm” dedi. Aacn sahibi: “Sözünde ciddi isen bililerini buna

ahit kl” deyince, adam yana yatm bu aaca karlk krk tane hurma aac
vereceine dair binlerini ahit tuttu.

Aradan fazla bir zaman geçmeden ve henüz oradan ayrlmadan aacn
sahibi: "Aramzdaki bu sat iptal ediyorum, zira henüz birbirimizden

ayrlmadk" deyince, adam: “Yana yatm bir hurma aacna karlk krk

hurma aac verdiim zaman da ben aptal deildim!” karln verdi. Aacn
sahibi: “ayet yana yatmam dimdik ayakta duran krk tane hurma aac
verirsen ancak bu aac sana satanm” deyince, adam bir süre susup cevap

vermedi. Sonra da: “Tamam, yana yatmam ve dimdik duran krk hurma

aac enindir” dedi. Aacn sahibi: “Söylediinde ciddi isen birilerini buna

ahit tut” deyince, adam kavminden birilerini bu sata ahit tuttu. Adam bu

ekilde yana yatmam dimdik ayakta duran krk hurma aacn verip o yana

yatm olan hurma aacn aldktan sonra Hz. Peygamberce (saBaiiahu ««Uen'

geldi ve: “Yâ Resûlallah! O aaç artk benimdir ve onu sana veriyorum” dedi

Allah Resulü (oiiiihu aleyhi reseBem) de o fakir adamn evine gitti ve: "Bu aaç artk

senin ve ailenindir" buyurdu. Bunun üzerine de Yüce Allah, Leyi Sûresi'ni

bandan sonuna kadar indirdi .

1

1 bn Kesir, Tefsîr'de (8/441, 442) geçtii üzere Ibn Ebî Hatim. bn Kesîr: "Çok garîb

(tek kanall) bir hadistir" demitir.
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bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Bana göre Leyi Sûresi

cömertlik ve cimrilik hakknda nazil olmutur” demitir.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bürüdüü zaman geceye

andolsun"1
âyetini açklarken: “Bürümesinden kast, karanln basmasdr”

demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Bürüdüü zaman geceye

andolsun
"2

âyetini açklarken: “Bürümesinden kast, karanln basmasdr1'

demitir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyn "Bürüdüü zaman geceye andolsun"3 âyetini açklarken: "Gecenin

bürümesi, karanln basp her eyi örtmesidir” demitir.

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî,

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve bnu’l-Enbârî’nin (Alkame'den)

bildirdiine göre Alkame, am'a geldiinde Ebu'd-Derdâ'nn yannda oturdu.

Ebu'd-Derdl ona: “Sen kimlerdensin?” diye sorunca, Alkame: "Küfe

ahalisindenim” karln verdi. Ebu'd-Derdâ: "Abdullah b. Mes’ûd, Leyi

Sûresi'ni okurken 3. âyeti nasl okurdu?” diye sorunca, Alkame: "J$>3
(=Erkee ve diiye andolsun)” eklinde okurdu” karln verdi. Bunun

üzerine Ebu’d-Derdâ öyle dedi: “ehadet ederim ki ben de Resûlullah’n

(uiBlatuj aisyhi raHKm) bu âyeti bu ekilde okuduunu iittim. Ancak bunlar (amllar)

bu âyeti lij 'Jth U3 (Erkei ve diiyi yaratana andolsun)”4 eklînde

okumam istiyorlar ki vallahi onlarn bu isteini yerine getirmeyeceim!”
5

bnu’n-Neccâr Târihu Badâd'öa Dahhâk’tan bildirir: !bn Abbâs on sekiz

âyet dnda Kuriân' Zeyd b. Sâbit'in kraatine göre okurdu. Bu on sekiz âyeti

1
Leyi Sur. 1

2
Leyi Sur. 1

3
Leyi Sur. 1

4
Leyi Sur. 3

s Ahmed 45/523( 525, 526, 528, 529, 533, 536, 537 (27535, 27538, 27539, 27544, 27549),

Buhârî
(
3743, 4943 ,

6378), Müslim (824), Tirmizî (2939), Nesâî, S. el Kübrâ
(
11677) ve bn

Cerîr (24/456-458). Ebû Hayyân, Bahru'l-Muhît (8/483) der ki: "Hz. Osman zamannda
deiik ehirlere gönderilen Mushaflarda bu âyet "Erkei ve diiyi yaratana andolsun'’

eklindedir. Hadislerde zikredilen "Erkee ve diiye andolsun" eklindeki kraat ise

âhâd rivayetlerle gelmitir ve resmi mushafa muhalif olduu için Kur'ân'dan saylmaz."
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de Abdullah b. Mes’ûd’un kraatine göre okurdu. bn Abbâs bu konuda öyle

derdi: “Dünya dolusu kadar bana krmz altn verilse dahi on sekiz âyetteki

bu farkl kraati yine de brakmam. Bu âyetlerden biri Bakara Sûresi'ndeki
1

:

"l^yi âyetidir.
2
Dieri A'râf Sûresi'ndeki

3
: “ J-jt Ali

jLijl JJLJ3 \Alj eÛJ (=And olsun ki senden önce kendilerine peygamber

gönderilenlere soracaz, peygamberlere de soracaz)” âyetidir. Bir dieri

Tevbe Sûresi'ndeki
4
: “^aLkll îjijSj il i^ül \££\ ^jjJl 1*51 U (=Ey iman edenler!

Allah'tan korkun ve dorulardan olun)” âyetidir.
5

Bir dieri brâhîm

Sûresi'ndeki
6
: “jlJi L. Sl§ jj* (=Oysa dalan yerinden oynatacak

kadar olsa bile, bu düzenleri hep Allah'n elindeydi)” âyetidir.
7

Bir dieri Enbiyâ Sûresi’ndeki
0

: UqÂ«) !% (...Biz ikisinin

hükümlerine ahittik)" âyetidir.
9
Bir dieri yine Enbiyâ Sûresi'ndeki

10
: “ £

OsUû ijp- (=... Onlar her bir kabirden akn ederler)” âyetidir.
11

Bir dieri

Hac Sûresi'ndeki
12

: ^ öf âyetidir.
13

Bir dieri uarâ

Sûresi'ndeki
14

: "^UJi üti llj JlS (=Onu yaptm zaman cahillerden

idim, dedi)” âyetidir.
15

Bir dieri Nemi Sûresi’ndeki
16

:
“ o jj» vj Ûil «i>1 o>«1 U|

«jld” âyetidir.
17

Bir dieri Sâffât Sûresi'ndeki
18

: &3 L. £lî”

âyetidir.
19

Bir dieri Fetih Sûresi'ndeki: “3413 os^S'’
1
âyetidir. Bir

1
Bakara Sur. 61

I âz bir kraattir.
5
A'râf Sur. 6

4
Tevbe Sur. 119

s âz bir kraattir.
6
brâhîm Sur. 46

7 âz bir kraattir.
8
Enbiyâ Sur. 78

9 âz bir kraattir.
10
Enbiyâ Sur. 78

II âz bir kraattir.
11 Hac Sur. 27
13 âz bir kraattir.
14
uarâ Sur. 20

15 âz bir kraattir.
16
Nemi Sur. 91

17 âz bir kraattir.
18

Sâffât Sur. 103
19 âz bir kraattir.
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dier Necm Söresi’ndeki
2

: jl çS*£ jiij (=... Oysa andolsun ki sîzlere

Rabbinizden hidayet gelmitir)" âyetidir. Bir dieri yine Necm Sûresi’ndeki
3
:

"&«
fy ol (=••• Sîzler ancak zanna ve nefislerin arzuladklarna

uymaktasnz... )” âyetidir.

4

Bir dieri Hadîd Sûresi’ndeki
5

: Jl ösjik 'J j! Jil fiSu âyetidir.

Bir dieri Kalem Sûresindeki
5

: cA üSjIjû $ âyetidir.

7
Bir dieri

Tekvîr Sûresindeki
8
: "cJb o3a3>Ü l3|s (=Dîri diri gömülen kz çocuu sorduu

zaman)” âyetidir. Bir dieri yine Tekvîr Sûresi’ndeki
9

:

“
jofeu t-lîil JZ lij (=0,

gayb konusunda itham edilecek biri deildir)” âyetidir. Bir dieri de Leyi

Sûresindeki
10

: jSjJb (=Erkee ve diiye andolsun)” âyetidir. Bu âyet de

yemin olduu için baka bir ifade katarak onu kesmeyin.”

bn Cerîr, Ebû shâk'tan bildirir: "Abdullah b. Mes’ûd’un kraatinde bu

sûrenin 3 . âyeti: jSIb (=Erkee ve diiye andolsun)” eklindedir.”
11

bn Cerîr, Katâde’den bildirir: "Baz kraatler de bu sûrenin 3 . âyeti: “ jSjJIj

(=Erkee ve diiye andolsun)" eklindedir.”
12

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), sûrenin bu

âyetini: £h\ JU- U3”13
eklinde okur ve: "Erkei ve diiyi yaratana

andolsun" eklinde açklard .

14

1
Fetih Sur. 9

2 Necm Sur. 23
3 Necm Sur. 23
4 âzbir kraattir.
5
Hadîd Sur. 29

6 Kalem Sur. 49
7 âz bir kraattir.
8
Tekvîr Sur. 8

9
Tekvîr Sur. 24

10
Leyi Sur. 3

11 bn Cerîr (24/456).
13 bn Cerîr (21/458).
13

Leyi Sur. 3
14 bn Cerîr (24/458).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre klime: "Sizin çalmalarnz baka

bakadr"1
âyetini açklarken: “Çalmalardan kast, amellerdir” demitir.

bn Cerîr, Katâde’den bildirir: "Sizin çalmalarnz baka bakadr" 2

âyetine kadar edilen yeminler bu söz içindir. nsanlann deiik ameller içinde

olduklan ifade edilmitir.”
3

bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve bn Asâkir, bn Mes'ûd’dan bildirin Ebû Bekir,

Bilâl’' bir giysi ve on ûkiyye karlnda Umeyye b. Halef ile Ubey b. Haleften

satn ald ve Allah nzas için onu azat etti. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Bürüyüp örttüü zaman geceye, açlp aard vakit gündüze, erkei ve

diiyi yaratana andolsun ki sizin çalmalarnz baka bakadr. Artk kim

verir ve saknrsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya

hazrlarz. Kim cimrilik eder, kendini müstani sayar ve en güzeli de

yalanlarsa, biz de onu en zora hazrlarz"
4

âyetlerini indirdi. "Sizin

çalmalarnz baka bakadr"5
âyetinde söz konusu kiiler, Ebû Bekr ve

Umeyye ile Ubey’dir. “En güzeli de yalanlarsa
"6

âyetinde söz konusu

güzelden kast, ‘Lâ ilahe ilallah’ sözüdür. "Biz de onu en zora hazrlarz
" 7

âyetindeki zor'dan kast da Cehennemdir.

8

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî’nin uabu'l-îman'da krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbls:

"Artk kim verir ve saknrsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en

kolaya hazrlarz. Kim cimrilik eder, kendini müstani sayar ve en güzeli de

yalanlarsa, biz de onu en zora hazrlarz" 9
âyetlerini açklarken öyle

demitir: “Yüce Allah’n kendisine ihsan ettiklerinden verip datan,

Rabbinden korkan ve yapt balann yerine Yüce Allah’n bakasn

vereceine inanan kiiye hayrl olan eyleri kolaylatnnz. Ancak cimri

davranp kendini Allah’a muhtaç hissetmeyen ve yapaca balann yerine

1

Leyi Sur. 4
2

Leyi Sur. 4
3 bn Cerîr (24/460).
4
Leyi Sur. 1-10

5
Leyi Sur. 4

6
Leyi Sur. 9

7
Leyi Sur. 10

8 bn Asâkir (30/68,69).
3
Leyi Sur. 5-10
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Yüce Allah'n bakasn vereceine inanmayan kiiye de kötü olan eyleri

kolaylatnnz.”
1

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Artk kim

verir ve saknrsa, en güzeli de tasdik ederse"
2
âyetlerini açklarken: “Bu kii

malndan Yüce Allah'n hakk olan ksm veren, Allah'n haram kld
eylerden saknp uzak duran ve Yüce Allah’n kendisine vaad ettiklerine

inanan kiidir” demitir. "Kim cimrilik eder, kendini müstani sayar ve en

güzeli de yalanlarsa
"3

âyetlerini açklarken: “Bu kii malndan Yüce Allah’n

hakk olan ksm vermeyen, kendini Allah'tan müstani gören ve Yüce

Allah'n kendisine vaad ettiklerine inanmayan kiidir” demitir.

ibn Cerir'in deiik kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs: "En güzeli

tasdik ederse
"4

âyetini açklarken: "Kiinin, balad maln yerine Yüce

Allah'n bakasn vereceine inanmasdr" demitir.
5

bn Cerir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "En güzeli tasdik ederse
"6

âyetini

açklarken: "En güzelini tasdik etmek ‘Lâ ilâhe ilallah' sözünü tasdik

etmektir” demitir. "Kim cimrilik eder, kendini müstani sayarsa
" 7

âyetini

açklarken: "Yüce Allah kendisini zengin kld halde cimrilik edip zekat

vermeyendir” demitir.
8

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Certr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Ebû Abdirrahman es-Sülemî: "En güzeli tasdik ederse"
9

âyetini açklarken: "En güzelini tasdik etmek 'Lâ ilâhe ilallah’ sözünü tasdik

etmektir” demitir.
10

1 bn Cerîr (24/461, 462, 467, 468, 473), bn Kesir, Tefsir (8/439), et-Talîk (4/370) ile

Fethu'l-Bârîde (8/706) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhak) (10825).
3
Leyi Sur. 5, 6

3
Leyi Sur. 8, 9

4
Leyi Sur. 6

s bn Cerîr (24/461^163).
6
Leyi Sur. 6

7
Leyi Sur. 8

a bn Cerîr (24/463, 464, 467).
5
Leyi Sur. 6

10 bn Cerîr (24/463):
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerfr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "En güzeli tasdik ederse
"1

âyetini açklarken: “En

güzelinden kast Cennettir" demitir.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Biz de onu en kolaya

hazrlarz
"3

âyetini açklarken: "En kolaydan kast Cennettir" demitir.

bn Cerîr ve bn Asâkir, Âmir b. Abdillah b. ez-Zübeyriden bildirin Ebû

Bekr, Mekke’de Müslüman olduktan sonra Müslüman olan yal erkek ve

kadn köleleri satn alp azat ederdi. Bir defasnda babas: "Evladm!

Gördüüm kadanyla zayf ve aciz dümü köleleri satn alp azat ediyorsun.

Senin yannda duracak, sana yardm edip koruyacak güçlü kuvvetli olan

köleleri satn alp azat etsen olmaz m?" deyince, Ebû Bekr. "Babacm! Ben

karln Allah'tan bekleyerek bunu yapyorum" karln verdi. Ailemden

birinin bana anlattna göre de: "Artk kim verir ve saknrsa, en güzeli de

tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazrlarz"
4
âyetleri Ebû Bekr hakknda

nazil olmutur.

5

Abd b. Humeyd, bn Merdûye ve bn Asâkiriin Kelbî vastasyla Ebû

Sâlih'ten bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitin "Artk kim verir ve

saknrsa, en güzeli de tasdik ederse
'6

âyetlerinde söz konusu kii Ebû

Bekridir. "Kim cimrilik eder, kendini müstani sayar ve en güzeli de

yalanlarsa
"

7

âyetlerindeki kii ise Ebû Süfyân b. Harb'tir.®

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn

Mâce, bn Cerîr ve bn Merdûye, Ali b. EbîTâlib'den bildirin Resûlullah (aiUUu

alsyhi vsseiiejn) ile bir cenazedeyken bize:
"
çinizden hiç kimse yoktur ki Cennetteki

veya Cehennemdeki yeri takdir edilmi olmasn" buyurdu. Biz: "Yâ Resûlallah!

O halde (ileri oluruna brakp) tevekküle mi dayanalm?" dediimizde ise,

Allah Resûlü (»aiafljhu aleyhi meltem):
"
Sizler amellere devam edin. Her bir kii ne için

1

Leyi Sur. 6
7 bn Cerîr (24/464).

* Leyi Sur. 7
4
Leyi Sur. 5-7

1 bn Cerîr (24/466) ve bn Asâkir (30/69):
6
Leyi Sur. 5, 6

7
Leyi Sur. 8, 9

8 bn Asâkir (30/69, 70).
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yaratlmsa o yol kendisine kolaylatrlacaktr. Saadet ahalisinden olan kiiye

onlarn amelleri kolaylatrlrken, ekavet ahalisinden olan kiiye de onlarn

amelleri kolaylatrlr'' buyurdu ve: "Artk kim verir ve saknrsa, en güzeli

de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazrlarz. Kim cimrilik eder, kendini

müstani sayar ve en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazrlarz"
1

âyetlerini okudu .

2

Ahmed, Müslim, Ibn Hibbân, Taberânî ve bn Merdûye, Câbir b.

Abdillah'tan bildirin Surâka b. Mâlik: “Yâ Resûlallah! Biz ne için amel

ediyoruz? En batan takdir edilip bize yazlan bir ey için mi? Yoksa

amellerimiz sonucunda karlaacamz bir ey için mi?” diye sorunca, Allah

Resulü (saiBiahü aleyh mailem): "Hayr! Daha önce takdir edilip size yazlm bir ey
için amel ediyorsunuz" buyurdu. Surâka: “Yâ Resûlallah! Sonuç takdir edilip

yazlmsa neden amel edelim ki?” diye sorunca, Allah Resulü (ohlahu eleyhî mdmY.

“Sizler amellere devam edin. Her bir kii ne için yaratlmsa o yol kendisine

kolaylatrlacaktr" buyurdu ve: "Artk kim verir ve saknrsa, en güzeli de

tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazrlarz. Kim cimrilik eder, kendini

müstani sayar ve en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazrlarz"
5

âyetlerini okudu .

4

bn Kâni’, ibn âhîn ve Abdân, Beîr b. Ka’b el-Esiemî’den bildirir: Birisi

Allah Resûlü (sllatiahu aiayhi nMitnO’e: “Yâ Resûlallah! Ne için amel ediyoruz?" diye

sorunca, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyh, veseiem): "Daha önce takdir edilip size yazlm
bir ey için amel ediyorsunuz, ama sizler amellere devam edin. Her bir kii ne

için yaratlmsa o yol kendisine kolaylatrlacaktr" buyurdu ve: "Artk kim

verir ve saknrsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya

hazrlanz"
2
âyetlerini okudu .

6

5

Leyi Sur. 5-10
2 Ahmed 2/319, 320, 339 (1067, 1068, 1110), Abd b. Humeyd

(
Müntehab, 84), Buhârî

(4945-4949, 6217, 7552), Müslim (2647, Ebû Dâvud (4694), Tirmizî (2136, 3344), Nesâî, S.

el-Kübrâ (11678, 11679), bn Mâee (78) ve bn Cerîr (24/469-472).
3
Leyi Sur. 5-10

4 Ahmed Z2/14, 15, 161, 451 (1416, 14258, 14600), Müslim (2648), bn Hibbân (337),

Taberânî (6565-6568) ve Fethu'l-Bârfde (11/497) geçtii üzere bn Merdûye.
5
Leyi Sur. 5-7

6
îbn Kani' (1/92, 93) ve el-sâbe'de (1/362) geçtii üzere bn âhîn ile Abdân.
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bn Cerîr, Ebû Abdirrahman es-Sülemî'den bildirir: “Biz hereyi bir kadere

göre yarattk
" 1

âyeti nazil olduu zaman adamn biri: “Yâ Resûlallah! Neden

amel ediyoruz? Amellerimizle kazanacamz birey için mi, yoksa bize yazlp

takdir edilmi bir ey için mi?" diye sordu. Resûlullah (seiUafu Bsyhi w»fcm): "Siz

amellerinizi yapn. Her kiiye yolu kolaylatrlacaktr. Kimine kolay olan

kolaylatrlrken, kimine zor olan kolaylatrlacaktr" buyurdu .

2

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: laj
”3

buyruunun anlam nedir?” diye sorunca, ibn Abbâs: “Ölüp Cehenneme

dütüü zaman anlamndadr. Ebû Cehil hakknda nazil oldu” dedi. Nâfi’:

“Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs u karl
verdi: “Evet, bilirler. Adiy b. Zeyd’in:

“Eceli gelip birden ölüverdi

Oysa malt içinde uzun bir ömür umuyordu
“
dediini itmez misin?”

4

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: “Dütüü
zaman da mal kendisine hiç fayda vermez"5 âyetini açklarken: “Atee

dütüü zaman artk mal kendisine fayda etmez” demitir.

6

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Sâlih: “Dütüü zaman da mal

kendisine hiç fayda vermez"
7
âyetini açklarken: “Atee dütüü zaman artk

mal kendisine fayda etmez” demitir.

8

Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: fy
” 9

ifadesini: “Öldüü zaman” eklinde

1

Kamer Sur. 49
2 bn Cerîr (22/161, 162, 24/472).

’ Leyi Sur 11

* el-tkân'da (2/78) geçtii üzere Tast,
s
Leyi Sur. 11

* Abdurrezzâk (Z/377).
T

Leyi Sur. 11

* bn Ebî eybe (13/168).
9
Leyi Sur. 11
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açklamtr. fö”
1

ifadesini de: "Alevler saçan ate" eklinde

açklamtr.2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Doruyu göstermek bize aittir
"3

âyetini açklarken: "Helaller

ile haramlan, itaatler ile masiyetleri açklayp göstermek Allah'a aittir"

demitir.
4

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Ferrâ ve Beyhakî'nin Sünen 'de -sahih bir senedle*

bildirdiine göre LJbeyd b. Umeyr, "Sizi alevler saçan atele uyardm"5

âyetini: “Jtâs” lafzyla, iki "o" ile okumutur. 6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "stemeyenler dnda hepiniz

Cennete gireceksiniz" dedi. Kendisine: "Cennete girmeyi kim istemez ki?"

diye sorulunca, Ebû Hureyre: "Ki o yalanlam ve yüz çevirmiti"
7
âyetini

okudu.
8

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye,

Ebû Umâme’den bildirin Sahibinin elinden kaçp kurtulmak isteyen huysuz

deve gibi Allah’tan kaçan kimseler haricinde Yüce Allah bu ümmetten olan

herkesi Cennete sokar. Bu sözüme inanmayanlar da Yüce Allah’n: "O atee,

ancak yalanlayp yüz çeviren en bedbaht kimse girer
"9 buyruunu okusun.

Bu kii de Muhammed'in (»aiUUahu bIb^î vauilem) getirdiini yalanlayp ondan yüz

çeviren kiidir.
10

1

Leyi Sur. 14
1
Tatîku't-Ta'lîk (4/370) ile Fethu'l-Bâr?de (8/706) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(24/474-476).
3
Leyi Sur. 12

4 bn Cerîr (24/475).
5
Leyi Sur. 14

6
Talîku't-Ta'lîk’dc (4/370) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, Ferrâ, Meûni'l-Kur’ân (3/271,

272) ve Beyhak (27299). az bir kraattir.
7
Leyi Sur. 16

1 bn Cerîr (24/477).
5
Leyi Sur. 15, 16

10 bn Ebî Hâtim, lel (2/220) ve Taberânî (7730). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid de

(10/403) der ki: "Bazlarnn zayflna ramen tüm ravilerî güvenilir bulunmutur."
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Ahmed, Hâkim ve Diyâ'nn bildirdiine göre Ebû Umâme el-Bâhilî'ye,

Resûlullah'tan (saiiaiiahu aleyhi veseflem) iittii en yumuak ve güzel sözün ne olduu

sorulunca öyle dedi: “Resûlullah'n (sallaliahu aleyhi »eseiiem): «Sahibinin elinden kaçp

kurtulmak isteyen huysuz deve gibi Allah'tan kaçan kimseler haricinde Yüce

Allah hepinizi Cennete sokar» buyurduunu iittim.”
1

Ahmed ve Buhârî, Ebû Hureyre’den bildirin Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiten):

"Kyamet gününde, istemeyenler dnda ümmetimin hepsi de Cennete girer"

buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlallah! Cennete girmeyi kim istemez ki?" diye

sorunca, Allah Resûlü Msiiahu aleyhi veselM: "Bana itaat eden Cennete girer . Bana

isyan eden ise Cennete girmek istemiyor demektir" karln verdi .

2

Ahmed, bn Mâce ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirin Resûlullah

(seiBiahu aleyhi veseiiem):
"
Cehenneme ancak ak olanlar girer" buyurdu. Ashâb: "akî

olanlar kimlerdir?” diye sorunca, Allah Resûlü (uilaMu aieyt* ww)iwn): "Allah'a itaat

konusunda bir ey yapmayan, ama Allah'a isyan konusunda yapmadm
brakmayan kiidir" karln verdi .

3

bn Ebî Hâtim, Urve’den bildirin Ebû Bekr, hepsi de Allah yolunda

ikenceye maruz kalan yedi tane köleyi azat etti. Bunlar Bilâl, Âmir b.

Fuheyre, Nehdiyye ile kz, Zinnîre, Ümmü Ubeys ve Mü'mel oullannn bir

cariyesidir. "En çok korunan ise ondan (ateten) uzak tutulur. O ki Allah

yolunda maln verir, temizlenir. Onun nezdnde hiçbir kimseye ait

ükranla karlanacak bir nimet yoktur. O ancak Yüce Rabbinin rzasn

aramak için verir. Ve o honut olacaktr
"4

âyetleri de Ebû Bekr hakknda

nazil oldu.

Hâkim, Âmir b. Abdillah b. ez-Zübeyriden, o da babasndan bildirir: Ebû

Kuhâfe olu Ebû Bekrie: "Evladm! Gördüüm kadanyla zayrf ve aciz dümü
köleleri satn alp azat ediyorsun. Senin yannda duracak, sana yardm edip

koruyacak güçlü kuvvetli olan köleleri satn alp azat etsen olmaz m?”

deyince, Ebû Bekr "Babacm! Ben karln Allah’tan bekleyerek bunu

1 Ahmed 36/560 (22226) ve Hâkim (1/55, 56, 4/247). Müsned'in muhakkikleri: "isnad

hasendir" demilerdir.
2 Ahmed 14/342, 343 (8728) ve Buhârî (7137, 7228).
1 Ahmed 14/252 (8594) ve bn Mâce (4298). Zayrf hadistir (Bakn: Hbânî, Da'îf Sünen

bn Mâce, 935).
4
Leyi Sur. 17-21
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yapyorum" karln verdi. Ailemden birinin bana anlattna göre d<»:

"Artk kim verir ve saknrsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en

kolaya hazrlarz... En çok korunan ise ondan (ateten) uzak tutulur. O ki

Allah yolunda maln verir, temizlenir. Onun nezdinde hiçbir kimseye ait

ükranla karlanacak bir nimet yoktur. O ancak Yüce Rabbinin rzasn

aramak için verir. Ayrca o honut olacaktr"
1
âyetleri de onun hakknda

nazil oldu .

2

Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, bn Adiy, bn Merdûye ve bn

Asâkir deiik bir kanaldan Âmir b. Abdillah b. ez-Zübeyr'den, o da

babasndan bildirin "Onun nezdinde hiçbir kimseye ait ükranla

karlanacak bir nimet yoktur. O ancak Yüce Rabbinin rzasn aramak için

verir. Üstelik o honut olacaktr"
3
âyetleri de Ebû Bekr hakknda nazil oldu .

4

bn Cerîr, Saîd b. el-Müseyyeb’den bildirir: "Onun nezdinde hiçbir

kimseye ait ükranla karlanacak bir nimet yoktur
"9

âyeti Ebû Bekr

hakknda nazil oldu. Zira hiçbir karlk ve teekkür beklemeden alt veya yedi

köleyi azat etmiti. Bilâl ile Âmir b. Füheyre de bunlardandr."
6

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "En çok korunan ise ondan

(ateten) uzak tutulur
" 7

âyetini açklarken: "Bu kii Ebû Bekr'dir” demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Onun nezdinde hiçbir kimseye ait ükranla karlanacak bir nimet

yoktur
*8

âyetini açklarken: "O, maln verirken nsanlardan bir karlk veya

bir teekür beklemez. Verdiini Allah rzas için verir" demitir.

9

1
Leyi Sur, 5-21

2 Hâkim (2/525, 526, "sahih").
J
Leyi Sur. 19-21

4
Bezzâr (2209), îbn Cerîr (24/479), Taberânî (237), bn Adiy (6/2359) ve bn Asâkir

(30/70, 71). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâidde (9/50, 51) der ki: "snadnda bn Hibbân ile

bakalar tarafndan güvenilir görülen ancak zayfl bulunan Mus
1

ab b. Sâbit vardr.

Dier ravileri ise güvenilirdir."
s
Leyi Sur. 19

6 bn Cerîr (24/479, 480).
7
Leyi Sur. 17

* Leyi Sur. 19
9 bn Cerîr (24/479).



DEHÂ SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, ibn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Duhâ Sûresi, Mekke’de nazil oldu" demitir.

1

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman'da Ebu’l-Hasan el-Bezzî el-

Mukri'den bildirin krime b. Süleymân’n öyle dediini iittim: smâîl b.

Kostantîn'e Kuriân’ okudum. Duhâ Sûresi'ne ulatmda bana öyle dedi:

“Bu sûreden sonra bitirene kadar her sûrenin sonunda tekbir getir. Zira ben

de Abdullah b. Kesîriin yannda Kuriân okurken Duhâ Sûresi’ne ulatmda
bana: “Bu sûreden sonra bitirene kadar her sûrenin sonunda tekbir getir”

dedi. Bana bildirdiine göre kendisi de Mücâhid'in yannda okurken Mücâhid

ona bunu demitir. Mücâhid de ibn Abbâs'n yannda okurken bn Abbâs ona

bunu demitir. bn Abbâs da Ubey b. Ka'b’n yannda okurken Ubey ona bunu

demi böyle yapmasn ona Hz. Peygamberim (saishhu alo* msfcm) emrettiini

söylemitir.”
2

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, Ibnu'l-

Münzir, Taberânî, ibn Merdûye, Beyhakî Delâilu'n-Nübüwe>de ve Ebû

Nuaym Delâilu'n-Nübüwe,de Cündüb el-Becelî'den bildirin “ResûlulIahfcBBWm

aleyhi ««ailem) hastaland ve iki veya üç gece ayaa kalkamad. Kadnn biri gelip:

“Ey Muhammedi Gördüüm kadaryla eytann seni terk etti, zira iki veya üç

gündür yanna yaklatn görmedim” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Andolsun kuluk vaktine ve sükûna erdiinde geceye ki Rabbin seni

brakmad ve sana darlmad"3
âyetlerini indirdi .

4

1 bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, DelSiJ (7/142-144).
7

Hâkim (3/304) ve Beyhakî (2079). ibn Kesîr, Tefsir (8/445) der ki: "Böylesi bir

sünnette Ebu'l-Hasan Ahmed b. Muhammed b. Abdillah el-Bezzî tek kalmtr. Ki

kendisi kraatte imamlardan birisiydi. Ancak hadiste Ebû Hatim er-Râzî onu zayf

bulmu ve: «Ondan hadis almam» demitir. Ayn ekilde Ebû Cafer el-Ukaylî de

hadislerinin münker olduunu söylemitir."
J Duhâ Sur. 1-3
4 Ahmed 31/94, 102, 104 (18796, 18801, 18804); Buhârî (1125, 4950, 4951, 4953); Müslim

1797 (115); TinniZ (3345); Nesâî, 5. el-Kübrû (11681); bn Cerîr (24/485, 486); Taberânî

(1709, 1711) ve Beyhakî (7/58, 59), Sünen (3/14).
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Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Taberânî ve bn
Merdûye, Cündüb'den bildirir Cebrâil'in Hz. Peygamber'e (»lialiahu aleyhi ««nem)

gelmesi gecikince mürikler “Muhammed terkedildi!" demeye baladlar.

Bunun üzerine: "Rabbin seni brakmad ve sana darlmad"1
âyeti nazil

oldu .

2

Taberânî, Cündüb'den bildirir: Cebrâil'in Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi nnllem)

gelmesi gecikince amcakzlanndan biri ona: "Gördüüm kadanyla Rabbin

sana danld" dedi. Bunun üzerine: "Andolsun kuluk vaktine ve sükûna

erdiinde geceye ki Rabbin seni brakmad ve sana darlmad"3
âyetleri

nazil oldu .

4

Tirmizî ve bn Ebî Hâtim (lafz kendisinindir), Cündüb'den bildirir: Atlan bir

tala Resûlullah’n (diaiiahu aleyhi «sillem) parma kanaynca: "Sen kanayan bir

parmaksn ve buna Allah yolunda maruz kaldn" buyurdu. Parmandaki bu

yaradan dolay da iki veya üç gece ayaa kalkamad. Kadnn biri ona:

“Gördüüm kadanyla eytann seni terk etti" deyince de: "Andolsun kuluk

vaktine ve sükûna erdiinde geceye ki Rabbin seni brakmad ve sana

darlmad"5
âyetleri nazil oldu .

6

Hâkim, Zeyd b. Erkam'dan bildirir: "Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu

da. Mal ve kazandklar ona fayda vermedi. O, alevli bir atete yanacak.

Kars da, boynunda hurma lifinden bir ip olduu halde ona odun

tayacaktr"7
âyetleri nazil olduu zaman, Ebû Leheb'in kansna:

“Muhammed seni yerip eletirdi'' dediler. Bunun üzerine Ebû Leheb'in kans

ileri gelenlerden bir grubun içinde oturan Resûlullah'n yanna geldi ve: “Ey

Muhammed! Beni neden yeriyorsun?"vdiye sordu. Allah Resûlü (seiiniiahu eieyhi

vesdlem): " Vallahi ben seni yermi deilim! Seni yeren bizzat Yüce Allah'tr"

karln verdi. Kadn: “Sen benim odun tadm ve boynumda hurma

1 Duhâ Sur. 3
2
Fethu’l-BârTde (3/9) geçtii üzere Firyâbî, bn Cerîr (24/435), Taberânî (1712), Takncu

Ahâdîsi’l-Keâfda (4/228) geçtii üzere bn Merdûye ve Müslim 1797 (114).
3 Duhâ Sur. 1-3
4
Taberânî (1710).

s Duhâ Sur. 1-3
6
Tirmizî (3345, "sahîh") ve bn Kesîr, Tefsir"de (8/446) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

Sahih hadistir (Bakn: Elbâû, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2665).
7
Tebbet Sur. 1-5
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lifinden bir ip olduunu hiç gördün mü?” dedi ve oradan ayrld. Daha

sonrasnda Resûlullah'a (saiiafchu aleyhi veseiM bir süre vahiy nazil olmad. Ebü

Leheb'in kars gelip: “Gördüüm kadanyla arkadan sana darlp seni

brakm” deyince de: "Andolsun kuluk vaktine ve sükûna erdiinde

geceye ki Rabbin seni brakmad ve sana darlmad" 1

âyetleri nazil oldu .

2

bn Cerir, Abdullah b. eddâd’dan bildirir: Uzun bir süre vahiy gelmeyince

Hz. Hatice, Hz. Peygambere (sailaAahu aleyhi vesellem): “Sanrm Rabbin sana darld'’

dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Andolsun kuluk vaktine ve sükûna

erdiinde geceye ki Rabbin seni brakmad ve sana darlmad"3
âyetlerim

indirdi .

4

bn Cerir ve bnu'l-Münzir, Urve'den bildirin Cebrâil uzun bir süre

gelmeyince Hz. Peygamber (mHbIMu aleyhi «seiiem) büyük bir endieye kaplp

skntya girdi. Hz. Hatice: “Endie ve skntna baklrsa Rabbin sana danlm"

deyince Duhâ Sûresi nazil oldu .

5

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Dclâil'âe Urve vastasyla Hz. Hatice’den

bildirin Uzun bir süre vahiy gelmeyince Resûlullah (saBai** aleyhi «eIM endieye

kaplp skntya girdi. Onun bu durumunu görünce: “Endie ve skntna

baklrsa Rabbin sana darlm” dedim. Bunun üzerine: "Rabbin seni

brakmad ve sana darlmad"6
âyeti nazil oldu .

7

bn Cerir ve bn Merdûye, Avfî vastasyla bn Abbâs’tan bildirin Vahiy nazil

olmaya baladktan sonra Cebrail bir süre Allah Resûlü’ne MiaUahu aleyhi vesellem)

gelmedi. Mürikler bunu görünce: “Rabbi ona danlp brakt” diyerek onu

yermeye çaltlar. Bunun üzerine Yüce Allah: "Andolsun kuluk vaktine ve

1 Duhâ Sur. 1-3
J Hâkim (2/526, 527).
J
Duhâ Sur. 1-3

4 bn Cerir (24/486).
4 bn Cerir (24/487).

* Duhâ Sur. 3
7 Hâkim (2/610, 611) ve Beyhakî (7/60).
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sükûna erdiinde geceye ki Rabbin seni brakmad ve sana darlmad" 1

âyetlerini indirdi.

2

bn Cerîr de aynsn mürsel olarak Katâde ile Dahhâk'tan bildirir .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münziriin bildirdiine

göre Katâde: $"
4

âyetini açklarken: “Gündüzün herhangi bir

zamandr" demitir. “JkL laj jdJl

s

"5
âyetini açklarken de: “Gecenin çöküp

insanlan sarmasdr"' demitir.

6

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "^*1. fy JJJ13"
7
âyetini açklarken: “Karanln iyice

yerlemesi, her eyi bürümesidir" demitir.

8

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Hasan(- Basrî): laj jdjii
"9

âyetini

açklarken: "Gecenin insanlann üzerini örtmesidir" demitir .

10

bn Cerîriin bildirdiine göre ibn Abbâs: jJjij
"11

âyetini açklarken:

"Gecenin çökmeye balamasdr" demitir.

12

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyn 1,
^JkL la) JUI3"

13
âyetini açklarken: "Gecenin gelip her eyi örtmesi,

bürümesidir" demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre ibn Abbâs: ia[ JJI3"
14

âyetini açklarken: "Gecenin gitmesidir"

1 Duhâ Sur. 1-3
2 bn Cerîr (24/487) ve Tahrîcu Ahâdîsi'l-Keâfda (4/228) geçtii üzere bn Merdûye.
3 bn Cerîr (24/486, 487).
*
Duhâ Sur. 1

5 Duhâ Sur. 2
6
Abdurrezzâk (2/379) ve bn Cerîr (24/481, 483).

7 Duhâ Sur. 2
8
et-Talîk

1

de (4/371) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (24/482, 483).
5 Duhâ Sur. 2
10
Abdurrezzâk (2/379).

11 Duhâ Sur. 2
12 bn Cerîr (24/482).
13 Duhâ Sur. 2
14 Duhâ Sur. 2
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demitir. “JI UJ olij «üjj U”1
âyetini de: "Rabbin seni brakmad, sana

öfkelenmedi de” eklinde açklamtr.

2

bn Ebî eybe Müsned’de, Taberânî ve bn Merdûye, Ümmü Hafs'dan, o

da Resûlullah'n (sailailahu aleyhi vasellem) hizmetinde bulunan annesinden bildirir:

Eniin biri Hz. Peygamberin {saiisiBSu aleyhi vesellem) evine girdi ve divann altna girip

orada öldü. Hz. Peygamberce (sailailahu aleyhi vesellem) de dört gün boyunca vahiy

inmedi. Bana: "Ey Havle! Evimde ne oldu ki Cebrail bam gelmiyor
?"

diye

sorunca, ben: "Yâ Resûlallah! Daha önce geldii günler bu günden daha

hayrl deildi” karln verdim. Bunun üzerine Hz. Peygamber Maiighu olcyti

«Kellem) cübbesini giyip danya çkt. Ben de kendi kendime: "u evi süpürüp

toparlayaym” dedim. Evi temizlerken süpürgeyi divann altna salladmda

ar bir eyle karlatm. Onu danya doru çekince de ölmü enik olduunu

gördüm. Onu alp evin arka tarafna bir yere attm. Hz. Peygamber (sailailahu aleyh

vesallam) eve geldiinde çenesi titriyordu ki vahiy nazil olduu zaman kendisini

bir titreme alrd. Bu ekilde titreyince: "Ey Havle! Beni iyice örtün!"

buyurdu. Sonrasnda Yüce Allah: "Andolsun kuluk vaktine ve sükûna

erdiinde geceye ki Rabbin seni brakmad ve sana darlmad”3
âyetlerini

indirdi .

4

Taberânî M. el-Evsafta ve Beyhakî Delâil’öe bn Abbâs’tan bildirir

Resûlullah (sailailahu aleyhi veseilam): "Benden sonra ümmetimin fethedecei yerler bana

gösterildi de çok sevindim " buyurunca, Yüce Allah: "Dorusu âhiret senin için

dünyadan daha hayrldr”

5

âyetini indirdi .

5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim,

bn Merdûye, Beyhakî Delâil’de ve Ebû Nuaym DelâiVöe bn Abbâs'tar

bildirir: Resûlullah'a (saiieiiahu aleyhi vBsaiBm) kendisinden sonra ümmetinin

1

Duhâ Sur. 3
2 bn Cerîr (24/482, 484), Fethu'l-BârTde (8/711) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn ve et-

Tatîk'de (4/371) geçtii üzere bn Merdûye.
J

Duhâ Sur. 1-3
4
Metâlib (4180) ile el-sâbe’de (7/628) geçtii üzere bn Ebî eybe ve Taberânî 24/245

(636).
5 Duhâ Sur. 4
6
Taberânî (572) ve Beyhakî (7/61). Heysemî, Mecmuu ‘z-Zeuâidde (7/139) der ki:

"snadnda tanmadm biri olan Muâviye b. Ebi'l-Abbâs vardr. Dier ravileri ise

güvenilirdir,"
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fethedecei yerler kasaba kasaba gösterilince çok sevindi. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Rabbin üphesiz sana verecek ve sen de honut olacaksn
” 1

âyetini indirdi. Yüce Allah Cennette ona inciden yaplm, topra miskten

olan bin tane saray verdi. Her sarayda da ona yarar ekilde eler ile

hizmetçiler ihsan etti .

2

bn CerVin Süddî vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs: "Rabbin

üphesiz sana verecek ve sen de honut olacaksn"3 âyetini açklarken:

“Muhammed’in (ssllellahu bM» vesslhm) honut olaca eylerden biri de ailesinden

hiç kimsenin Cehenneme girmemesidir” demitir .

4

Beyhakî'nin uabu'l-îman’da Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Rabbin üphesiz sana verecek ve sen de honut olacaksn”5

âyetini açklarken: “Honut edilmesi ümmetinin tümünün Cennete

konulmasdr” demitir.

6

Hatîb'in Tâli’t-Telhîs’de baka bir kanaldan bildirdiine göre bn Abbâs:

"Rabbin üphesiz sana verecek ve sen de honut olacaksn"
7

âyetini

açklarken: “Muhammed (saiiaüahu sfeyhi veseiiam) ümmetinden tek bir kiinin bile

Cehenneme girmesine raz olmaz” demitir.

Müslim, bn AmHdan bildirir: Hz. Peygamber (sfillallahu aleyhi vaseVen), Hz.

brahim'in; ".•.Bana uyan bendendir ..."
8

sözü ile, Hz. sa'nn: "Eer

kendilerine azap edersen üphesiz onlar senin kullarndr...*
9

sözünü

okudu. Sonra ellerini kaldrp:
"Allahm ! Ümmetim! Ümmetim!" buyurdu ve

alamaya balad. Bunun üzerine Yüce Allah, Cebrail’e: "Muhammed'e git ve

1

Duhâ Sur. 5
2 bn Ebî eybe (13/104); bn Cerîr (24/468); bn Ebî Hâtûn. lel (2/93, 94); Taberânî

(10650), el-Evsat (3209); Hâkim (2/526, "sahih") ve Beyhakl (7/61).
3

Duhâ Sur. 5
4 bn Cerîr (24/48S).
5 Duhâ Sur. 5

* Beyhakl (1445).
7 Duhâ Sur. 5
* brahim Sur. 36
5 Mâide Sur. 118
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ümmeti konusunda onu honut edeceimizi, bu konuda onu üzmeyeceimizi

söyle” buyurdu .

1

bnu'l-Münzir, ibn Merdûye ve Ebû Nuaym Hih/e’de Harb b. urayh'tan

bildirir: Ebû Câfer Muhammed b. Ali b. Hüseyn’e: "Irak ahalisinin bahsettikleri

efaat konusunda ne dersin? Hak olan bir ey midir?” diye sorduumda öyle

dedi: "Vallahi evet! Amcam Muhammed b. el-Hanefiyye'nin Hz.Ali'den naklen

bana bildirdiine göre Resûlullah (saiiailaho Bieyhi meltem) öyle buyurmutur:

"Kyamet gününde ümmetime o kadar çok efaat ederim ki sonunda Rabbirn:

«Ey Muhammed! Honut oldun mu?» diye sorar. Ben de: *Rabbim ! Evet,

honut oldum » derim." Sonrasnda Ebû Câfer bana dönüp: "Ey rakllar! Sizler

Kuriân'da en umut verici âyetin: "De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi

aan kullarm! Allah'n rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün

günahlar balar ..."
2
âyeti olduunu söylüyorsunuz” dedi. Ben: "Evet, biz

öyle diyoruz” karln verdiimde, Ebû Câfer: "Oysa biz Ehl-i Beyt’ten

olanlar, Kuriân’da en umut verici âyetin: "Rabbin üphesiz sana verecek ve

sen de honut olacaksn"3 âyeti olduunu söylüyoruz ki bu da efaattir”

karln verdi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)'ye, "Rabbin üphesiz

sana verecek ve sen de honut olacaksn"5 âyeti sorulunca: "Bu, efaattir"

dedi.

bn Ebî eybe’nin bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (safBidu »M
medeni) öyle buyurmutur: "Yüce Allah: «Rabbin üphesiz sana verecek ve

sen de honut olacaksn»

6

buyurmu ve biz Ehl-i Beyt için dünya yerine

âhireti seçmitir."
1

el-Askarî Mevâiz’de, bn Lâl, ibn Merdûye ve bnu’n-Neccâr, Câbir b.

Abdillah'tan bildirir: Resûlullah (saiyu* deyi* «sefan), kz Fâtma’nn yanma

girdiinde el deirmeniyle tahl öütüyordu ve üzerinde deve derisinden bir

1 Müslim (202).
2 Zümer Sur. 53
3 Duhâ Sur. 5
4
Ebû Nuaym (3/179). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu't-Terib ve't-Terhîb, 2118).

s
Duhâ Sur. 5

6
Duhâ Sur. 5

7 bn Ebî eybe (15/235, 236).

466
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giysi vard. Onu bu halde görünce: "Ey Fâhma! Yarn âhiretteki nimetlerin

için dünyann aclarna katlan" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah da:

“Rabbin üphesiz sana verecek ve sen de honut olacaksn
" 1

âyetini indirdi.

bn Merdûye, krime'den bildirir: “Dorusu âhiret senin için dünyadan

daha hayrldr"2 âyeti nazil olduu zaman Abbâs b. Abdilmuttalib: ‘‘Kendisi

için daha hayrl olandan (âhiretten) dolay Yüce Allah, peygamberini

aranzda çok az bir süre brakacaktr" dedi.

Abd b. Humeyd, ibn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

“Rabbin üphesiz sana verecek ve sen de honut olacaksn"3
âyetini

açklarken: ‘‘Bu, kyamet gününde ve Cennette olacaktr” demitir. "Seni

yetim bulup barndrmad m? arm bulup da yol göstermedi mi? Seni

fakir bulup zengin etmedi mi?"
4

âyetlerini açklarken de: "Bunlar Hz.

Peygamberim (saiBiahu aleyhi vesBiem) Yüce Allah tarafndan risaletle gönderilmeden

önceki halleriydi" demitir .

5

bn Ebî Hatim, Beyhakî DelâiVde ve bn Asâkir, Mûsa b. Uley b. Rebâh’tan,

o da babasndan bildirir: Mesleme b. Mahled'in yanndaydm. Abdullah b.

Amr b. el-Âs da orada oturuyordu. Bir ara Mesleme, Ebû Tâlib'den bir iir

okudu ve: "ayet Ebû Tâlib u anda Yüce Allah’n bize bahettii nimetler ile

deeri görseydi o zamanlar yeeninin birçok hayrlara vesile olacak bir efendi

olduunu bilirdi" dedi. Abdullah: “O zamanlar da efendi, deerli ve pek çok

hayrlara sahipti" karln verdi. Mesleme: "Ama Yüce Allah: "Seni yetim

bulup barndrmad m? arm bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir

bulup zengin etmedi mi ?"6 buyurmuyor mu?” diye sorunca, Abdullah:

"Yetim olmas anne baba tarafndan yetim olmasdr. Fakirlie gelince ise

Araplann sahip olduu tüm mallar biraznln elindeydi” dedi .

7

Beyhakî Delâil'de bn ihâb’dan bildirin "Abdulmuttalib, olu Abdullah’

ticaret amacyla Yesrib'e hurma getirmesi için gönderdi ve Abdullah orada

1

Duhâ Sur. 5
2 Duhâ Sur. 4
3 Duhâ Sur. 5
4 Duhâ Sur. 6-8
! bn Cerîr (24/488-490).
6 Duhâ Sur. 6-8
7

Beyhakî (7/62).
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vefat etti. Vefatndan ksa bir süre sonra da Hz. Âmine Resûlullah' (saHaiishu aieyti

yesBiem) dünyaya getirdi. Babas vefat ettii için de dedesi Abdulmuttalib'in

himayesinde büyüdü .” 1

bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye, Beyhakî Delail’de, Ebû

Nuaym Delâil'de ve bn Asâkiriin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (aaHailah leyhi vesellsm) öyle buyurmutur: “«Benden önce rüzgar emrine

verdiin peygamberlerin oldu. Ölüleri dirilten peygamberlerin oldu» diyerek

Rabbimden bir ey istedim, ancak keke istemeseydim. Buna karlk Yüce Allah

bana: «Ey Muhammedi Seni yetim bulup barndrmadm m? arm bulup

da yol göstermedim mi? Seni fakir bulup zengin etmedim mi? Gösünü

ferahlatmadm m? Yükünü hafifletmedim mi? Senin anm yüceltmedim mi?»

buyurunca, ben: «Rabbim! Evet, yaptn» dedim."2

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (nfleHahu metim):

uRabbimden bir ey istedim, ancak keke istemeseydim. Dedim ki: «Rabbim!

önceki her bir peygambere...»" buyurarak rüzgarn Süleyman'n Meyfoulem)

emrine verilmesini ve Musa’ya (Bteytessbm) ihsan edilenleri (mucizeleri) zikretti.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Seni yetim bulup barndrmad m?"3
âyetini

indirdi.

bn Merdûye ve Deylemî, bn Abbâs'tan bildirir: Duhâ Sûresi nazil

olduunda Resûlullah ieyt» metan): ",Rabbim bana minnet ediyor ki böylesi

bir minnete de layktr" buyurdu .

4

ÜJLirJJ

"Sctiarm bulup da yol göstermedi mi?" {Duka Sur. 7)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Seniarm bulup da yol

göstermedi m?"1 âyetini açklarken: “Yüce Allah seni yollarm armlarn
içinde buldu da seni onlann bu aknlklarndan kurtard” demitir.

1

Beyhakî (1/187).
3 bn Kesîr, Tefsirde (8/452) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Taberânî (12289), Hâkim

(2/526, "sahîh") ve Beyhakî (7/62, 63). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (8/254) der ki:

''snâdnda son zamanlarda ezberini kartrmaya balayan Atâ b. es-Sâib vardr."
3 Duhâ Sur. 6
4
Deylemî (8135).
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"Seni fakir bulup zengin etmedi mi?" (Duhâ Sur. s)

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Süfyân: ‘Sbfc d'^a’
2 buyruunu açklarken

öyle demitin “Âil ifadesinden kast fakirliktir. Bize bildirilene göre de bu

âyet bn Mes'ûd’un mushafnda “^Is dlfiî (=Seni yoksun bulup zengin

etmedi mi?)" eklindedir."
3

bnu’l-Enbârî Mesâhifde A’me'ten bildirin Bu âyet bn Mes'ûd'un

kraatinde: “J3& Ij dao-jj (=Seni yoksun bulup zengin etmedi mi?)"

eklindedir.
4

L; Si JsUÜI UJ *

"Öyleyse sakn yetime kötü muamele etme! Ve sakn bir ey
isteyeni azarlama!" (Duhâ Sur. 9, 10)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"öyleyse sakn yetime kötü muamele etme!"5 âyetini açklarken öyle

demitir: "Ona zulmetme, hakszlk etme anlamndadr. Bize bildirilene göre

de bu âyet Abdullah'n mushafnda "^$3 £ ^Jl iltî (=Öyleyse sakn yetime

surat asma!)" eklindedir."
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "öyleyse sakn yetime kötü

muamele etme!"7 âyetini açklarken: "Ona zulmetme, hakszlk etme

anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "öyleyse sakn yetime kötü muamele etme!"1 âyetini

açklarken: "Ona zulmetme, hakszlk etme anlamndadr" demitir.
2

1 Duhâ Sur. 7
2 Duhâ Sur. 8
3 bn Cerîr (24/489). Eldeki mushafa muhalif olduu için âz bir kraattir.
4 âz bir kraattir.
s Duhâ Sur. 9
6 bn Cerîr (24/490). Eldeki mushafa muhalif olduu için âz bir kraattir.
7 Duhâ Sur. 9
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "öyleyse sakn

yetime kötü muamele etme !"3 âyetini açklarken: "Yetime kar efkatli bir

baba gibi ol" demitir. "Ve sakn bir ey isteyeni azarlama !"4 âyetni

açklarken: "Sana el açan yoksula efkat ve sevgiyle davran” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân: "Ve sakn bir ey isteyeni

azarlama!"
3

âyetini açklarken: "Dini konusunda sana bir eyler sormaya

gelen kiiyi azarlama" demitir.

«njj UÎj
/

"Yalnzca Rabbinin nimetini anlat!" (Dul« Sur. 1 1)

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhic:

"Yalnzca Rabbinin nimetini anlat!"* âyetini açklarken: "Rabbinin sana

verdii peygamberlii anlat, anlamndadr" demitir.
7

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebû Nasr es-Siczî’nin el-

bâne'de bildirdiine göre Mücâhid: "Yalnzca Rabbinin nimetini anlat!"'*

âyetini açklarken: "Bu nimetten kast Kur'ân'dr" demitir.

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Miksam'dan bildirir: Haan b. Ebî Tâlib ile

karlatmda onunla tokalap musafaha yaptm. Bana: "Müminler

karlatktan zaman musafaha yaparlar” dedi. Ona: "Yalnzca Rabbinin

nimetini anlat!"9 âyetinin anlam nedir?" diye sorduumda: "Müminin salih

bir amelde bulunmas halinde bunu ailesine de anlatmasdr” dedi. Ona: "Hz.

Mûsa (Kasas Sûresi'nin 28. âyetinde geçen) iki süreden hangisini

doldurmutur? lkini mi yoksa kincisini mi?” diye sorduumda: "kincisini”

karln verdi.

Duhâ Sur. 9
2 bn Cerîr (24/490).
3 Duhâ Sur. 9
4

Duhâ Sur. 10
5 Duhâ Sur. 10
6 Duhâ Sur. 11
7 bn Cerîr (24/490, 491).
8 Duhâ Sur. 11

* Duhâ Sur. 11
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ibn Ebî Hâtim’in baka bir kanaldan bildirdiine göre Haan b. Ali:

"Yalnzca Rabbinin nimetini anlat!"
1

âyetini açklarken: "Kiinin, yapt
hayrl amelleri bakalarna anlatmasdr” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Haan b. Ali: "Yalnzca Rabbinin

nimetini anlat!"
2

âyetini açklarken: "Bir hayr elde ettiin zaman bunu

kardelerine de anlat” demitir.

ibn Cerîr, Ebû Nadra’dan bildirir: “Müslümanlar verilen nimetlere

ükretmenin yollarndan birinin de onu anlatmak olduunu düünürlerdi.”
3

Abdullah b. Ahmed Müsned’e zevâidinde, Beyhakî uabu'l-îman’da ve

Hatîb'in el-Müttefik ve'l-Müfterik’de -zayf bir senedle- Nu’mân b. Beîrîden

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vessiiem) öyle buyurmutur: "Aza

ükretmeyen çoa da ükredemez. nsanlara ükretmeyen Allah'a da

ükredemez. Allah'n nimetlerini anlatmak da bir çeit ükürdür ve bunu

yapmamak nankörlüktür. Birlikte de rahmet vardr. "4

Ebû Dâvud ve Diyâ'nn Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber MaiUu eyh «Kilem): "Kime bir nimet verilir de bunu dile getirirse o

nimete ükretmi olur. Ancak gizler de kimseye bundan bahsetmezse nankörlük

etmi olur" buyurmutur.5

Buhârî Edeb’de, Ebû Dâvud, Tirmizî, Ebû Ya'lâ, bn Hibbân, Beyhakî ve

Diyâ’nn Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (uHaiiahu ieyh «ailen)

öyle buyurmutur: "Kime bir bata bulunulduysa imkan varsa bunun

karln versin, yoksa da verene teekkür etsin. Zira teekkür eden ükür de

etmi olur. Teekkürü yerine getirmeyen kii de nankörlük etmi olur.

‘DuhâSur. 11
1 Duha Sur. 1

1

1 bn Cerîr (24/491).
4
Abdullah b. Ahmed 30/390, 392, 32/95, % (18449, 18450, 19350), Beyhakî (4419, 9119)

veHatfb (1/630).
5

Ebû Dâvud (4814) ve Diyâ (836). Sahih hadistir (Bakin: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 4029).
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Kendisine verilmeyen bir eyi, kendisinde varm gibi gösteren kii de yalandan

iki elbise giymi (çplak) gibi olur."
1

Ahmed, Taberânî M. el-Evsafta ve Beyhakî'nin Hz. Âie'den bildirdiine

göre Resûlullah (hMUni aM> rejdktrn) öyle buyurmutun "Kii kendisine yaplan bir

iyilie benzeriyle karlk versin. Veremiyorsa bu iyilii bakalarna anlatsn.

Zira kendisine yaplan iyilii anlatmas halinde ona ükretmi olur."
2

Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (niiaiiahu aleyhi «telem)

öyle buyurmutun "Kii kendisine yaplan bir iyilie benzeriyle karlk

versin. Veremiyorsa bu iyilii bakalarna anlatsn. Zira kendisine yaplan

iyilii anlatmas halinde ona ükretmi olur."
3

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre Ömer b. Abdilaziz: “Verilen bir nimeti

anlatmak ükürdür" demitir.

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Sizlere verilen nimetleri

çokça dile getirin ki onlan dile getirip anlatmak da ükürdür" demitir.

4

Beyhakî'nin bildirdiine göre Cüreyrî: "Nimetleri sayp dile getirmek de

ükürdendir" demitir.

5

Beyhakî, Yahya b. Saîd'den bildirin “Denilirdi ki nimetleri sayp dile

getirmek de ükürdendir."6

Abdurrezzâk ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Katâde: "Verilen nimete

ükretmenin yollarndan biri de onu anlatp dile getirmektir” demitir.

7

Beyhakî, Fudayl b. yâd'dan bildirin "Denilirdi ki verilen nimete ükretmeni

yollanndan biri de onu anlatp dile getirmektir.”
1

1
Buhârî (215); Ebû Dâvud (4813); Tinnizî (2034, "hasen"); Ebû Ya'lâ (2137); bn

Hibbân (3415) ve Beyhakî (6/182), uab (9108, 9109). Sahih hadistir (Bakn: Elbâû, Sahîh

Sünen Ebî Dâvud, 4023).
2 Ahmed 41/142, 143 (24593), Taberânî (2463) ve Beyhakî, mb (9113, 9114). Müsrud'm

muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
3
Beyhakî, uab (9111).

4
Beyhakî (4421).

5
Beyhakî (4453).

6
Beyhakî (4454).

7
Abdurrezzâk (19580) ve Beyhakî (4572).
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Beyhakî, bn Ebi’l-Havârî’den bildirir: Fudayl b. yâd ile Süfyân b. Uyeyne

bir gece sabaha kadar oturdular ve: "Yüce Allah bizlere u nimeti verdi. Yüce

Allah bizlere u nimeti ihsan etti" eklinde verilen nimetleri sayp durdular .

2

Taberânî'nin bildirdiine göre Ebu'l-Esved ed-Düelî ve Zâzân el-Kindî öyle

demilerdir: Hz. Ali'ye: "Bize arkadalarn anlat" dediimizde onlann

faziletlerinden bahsetti. Ona: "Kendinden bahset" dediimizde: "Ar olun!

Yüce Allah kiinin kendini temize çkarmasn yasaklamtr" karln verdi.

Adamn biri: "Yüce Allah: "Yalnzca Rabbinin nimetini anlat!"
3 buyurmuyor

mu?" diye sorunca, Hz. Ali: "Ben Rabbimin nimetlerini anlatnn. Vallahi bir

ey sorduum zaman bana cevap verilirdi. Susup bir ey sormadm
zamanlarda da benimle söze balanrd” dedi .

4

1

Beyhakî (4534).
3

Beyhakî (4452).
3 Duhâ Sur. 11
4
Taberânî (6042).
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Ibnu’d-Durays, Nehhâs, Ibn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre fbn

Abbâs: "nirâh Sûresi, Mekke'de nazil oldu" demitir. Bazlar bunu: "Duhâ

Sûresi'nden sonra nazil olmutur” ziyadesiyle rivayet etmilerdir.
1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyn "nirah Sûresi,

Mekke'de nazil oldu” demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "nirah Sûresi, Mekke'de

nazil oldu” demitir.

îjJLp «Ü

"Senin gösünü açp geniletmedik mi?" (nirah Sur. l)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre br

Abbâs: "Senin gösünü açp geniletmedik mi?"
2
âyetini açklarken: “Yüce

Allah onun gösünü slam'a geniletip ferahlatt” demitir.
3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(- Basl):

"Senin gösünü açp geniletmedik mi?"

4

âyetini açklarken: “Onun

gösünü hilm ve ilimle doldurdu” demitir. "Belini büken yükünü üzerinden

almadk m?’* buyruunu açklarken: “Daha an olmayan bir yükü”

demitir. "Senin ann yüceltmedik mi?"
6

âyetini açklarken de: "Ben

anldm zaman sen de benimle birlikte anlacaksn” demitir.

1

bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).
1 nirah Sur. 1

J

Taftlîku'i-Ta'lîk (4/373) ile Fethu l-Bâr?de (8/712) geçtii üzere bn Merdûye. bn
Hacer: "Rav shâk zayf biridir" demitir.

4 nirah Sur. 1

s

nirah Sur. 2, 3
5 nirah Sur. 4
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Beyhakî Delâil’de brâhim b. Tahmân'dan bildirin Saîd'e: “Senin gösünü

açp geniletmedik m?"1
âyetini sorduumda Katâde'den naklen Enes'in

öyle dediini söyledi: “Hz. Peygamberin (uUM» aleyhi mallm) gösü üst

tarafndan göbeine kadar yarld ve kalbi çkanlp altn bir tasn içinde

ykand. Bu ekilde ykandktan sonra iman ve hikmetle dolduruldu ve geri

yerine konuldu."2

Abdullah b. Ahmed Müsned'e Zevâid'inde Ubey b. Ka'b'dan bildirir: Ebû

Hureyre: “Yâ Resûlallah! Peygamberliine dair ilk olarak gördüün ey
neydi?" diye sordu. Resûlullah (aaiîdiahu aleyhi vesdM dorulup oturdu ve öyle

buyurdu: "Yine sordun ey Ebû Hureyre! On küsur yanda, çöldeyken bamn
üzerinde baz konumalar duydum. Bir adam dier bir adama: «Bu, o mu?»

diye soruyordu. Daha önce hiç kimsede görmediim yüzlerle, hiç kimsede

görmediim ruhlarla ve hiç kimsenin üzerinde görmediim giysiler giymi bir

ekilde beni karladlar. Bana doru yürüdüler. Sonra her biri bir kolumdan

tuttu, ama dokunmalarn hissetmiyordum. Biri dierine: «Onu yere yatr!»

deyince beni zorlamadan ve ittirmeden yere yatrd. Sonra biri dierine:

«Gösünü yar» dedi. çlerinden biri gösümden tuttu ve yarmaya balad.

Ancak yararken ne kan gördüm, ne de ac hissettim. Yine ona: «çindeki kin ve

hasedi çkar» deyince kan phtsna benzeyen bir eyi çkarp att. Ona: «Kalbine

sevgi ve muhabbeti yerletir» deyince de içime, çkardklar ey kadar ama

gümüe benzeyen bir eyi yerletirdiklerini gördüm. Sonra sa ayak

baparmamdan tutup sallad ve: «Sa salim bir ekilde kalkp git» dedi.

Döndüümde artk küçüe kar ejkatle büyüe kar da merhametle

yaklayordum
."3

Ahmed, Utbe b. Abd es-Sülemî'den bildirir: Adamn biri Allah Resûlü (»ieMu

aleyhi meM’e: “Yâ Resûlallah! Peygamberliine dair ilk olarak gördüün ey
neydi?" diye sorunca, Resûlullah (saiiaiiato aleyhi meiM: "Benim süt annem Sa'd b.

Bekr oullarndan bir kadnd " buyurdu .

4

1

nçirâh Sur. 1

2
Beyhakî (2/6, 7).

3
Abdullah b. Ahmed 35/180-182 (21261). Müsned' in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
4
Abdullah b. Ahmed 29/194-196 (17648) Müsned' in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
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"Belini büken yükünü üzerinden almadk m?"
(nçrak Sur. 2, 3)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Belini büken yükünü üzerinden almadk m?" 1

buyruunu açklarken: "Sana ar gelen günahlarn, hatalarn üzerinden

almadk m, anlamndadr" demitir .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre urayh b. Abîd el-Hadramî: "Yükünü

senden alp atmadk m?' 3
âyetini açklarken: "Senin günahlann baladk”

demitir.

bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirir: Abdullah'n kraatinde, "Yükünü

senden alp atmadkm ?"4 âyeti: dü idL-/’ eklindedir.

5

JJ Uiijj

"Senin ann yüceltmedik mi?" (nirah Sur. 4)

âfiî Risale’de, Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, br
Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin Delâil’de bildirdiine göre

Mücâhid: “Senin ann yüceltmedik mi?"
6
âyetini açklarken öyle demitir:

"Ben anldm zaman sen de benimle birlikte anlacaksn, anlamndadr. Bu

da «Allah'tan baka ilah olmadna, Muhammed’in de Allah'n Resûlü

olduuna ehadet ederim» eklindeki söz (Kelime-I ahadet) iledir."
7

1

inirah Sur. 2, 3
1

Talîku't-Ta'tîk'ts (4/371) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (24/492, 493).
3 nirah Sur. 2

* nirah Sur. 2
s
Eldeki mushafa muhalif olduu için âz bir kraattir.

6 nirah Sur. 4
7
âfiî (sh. 16), Abdurrezzâk (2/380), Fethu'!-Bâr?de (8/712) geçtii üzere Saîd b

Mansûr, bn Cerîr (24/494) ve Beyhakî (7/63).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Beyhakî ve bn Asâkir’in

bildirdiine göre Katâde: "Senin ann yüceltmedik mi?"
1
âyetini açklarken

de öyle demitir: “Yüce Allah hem dünya, hem de âhirette onun ann
yüceltmitir. Zira gerek hutbe veren, gerek ehadet getiren, gerek de namaz

klan her bir kii «Allah’tan baka ilah olmadna, Muhammed’in de Allah'n

Resulü olduuna ehadet ederim» der.”
2

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Asâkir’in bildirdiine göre

Muhammed b. Ka’b bu âyeti açklarken: “Yüce Allah zikredildii zaman Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiam) de onunla birlikte anlr. Bu da «Allah’tan baka

ilah olmadna, Muhammed’in de Allah’n Resûlii olduuna ehadet

ederim’»eklindeki söz iledir.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: "Senin ann yüceltmedik

mi?"
3
âyetini açklarken: “Ne zaman ben anlrsam sen de benimle birlikte

anlrsn. Benimle birlikte senin de adn anlmadan ne bir hutbe, ne de bir

nikah geçerli olur” demitir.

bn Asâkir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Senin ann yüceltmedik

mi?"

4

âyetini açklarken: “Yüce Allah’n zikredildii her yer de Hz.

Peygarnber’in(saiiaii3huBeyhi»8sallem)de zikredildiini görmez misin?” demitir.

Beyhakî'nin Sünen’de bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Senin ann
yüceltmedik mi?"

s
âyetini açklarken: “Yüce Allah zikredildii zaman

Resûlullah (aallaüahu ale/hi veselEm) de zikredilir” demitir.
6

Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, bn
Merdûye ve Ebû Nuaym’n Delâil'de Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Resûlullah (selliiahu aleyhi veseM öyle buyurmutur: "Cebrail yanma geldi ve:

«Rabbin: "Senin anm nasl yücelttiimi biliyor musun?" diye soruyor» dedi.

1 nirah Sur. 4
3 bn Cerîr (24/494) ve Beyhakî (7/63).
J nirah Sur. 4
4
inirah Sur. 4

5
nirâh Sur. 4

6
Beyhakî (9/286).
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Ben: «Allah daha iyi bilir» karlm verdiimde, Cebrail: «Yüce Allah

zikredildii zaman sen de onunla birlikte zikredileceksin» dedi
." l

ibn Ebî Hâtim'in Adiy b. Sâbit'ten bildirdiine göre Resûlullah (»UMu

resriinTi) öyle buyurmutur "
Rabbimden bir ey istedim, ancak keke

istemeseydim : «Rabbim! brahim'i dost edindin. Musa ile de konutun»

dediimde. Yüce Allah: «Ey Muhammedi Seni yetim bulup barndrmadm m?
arm bulup da yol göster nedim mi? Seni fakir bulup zengin etmedim mi?

Gösünü ferahlatmadm m? Yükünü hafifletmedim mi? Ne zaman anlsam sen

de benimle birlikte anlarak ann yüceltmedim mi? Seni de dost edinmedim

mi?» karln verdi."

Ebû Nuaym'n DelâiVde Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu aleyh

YMüilsm) öyle buyurmutur: "Gökler ile yer hakknda bilmem gerekenleri

örendikten sonra: «Rabbim ! Benden önceki her bir peygambere ikramlarda

bulundun. brahim'i dost edindin, Musa'yla konutun. Dalan Davud'un,

rüzgar ile eytanlar da Süleyman'n emrine verdin. sa'yla ölüleri dirilttin. Bu

yönde bana ikramn ne oldu ?» dedim. Yüce Allah u karl verdi: «Ben sana

bütün bunlardan daha üstününü verdim. Zira ben ne zaman anlacak olsam sen

de benimle birlikte anlacaksn. Kur'ân' ümmetinin kalplerine yerletirdim ki

bu ekilde Kur’ân' ezberden okuyabilmektedirler. Daha önce hiçbir ümmete

böylesi bir ihsan yaplm deildi. Bunun yannda Ar'n hâzinelerinden birini

sana verdim ki o da «Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil Aliyyil Azîm (=Güç ve

kuvvet ancak Ulu ve Yüce Allah'ndr)» sözüdür."
2

bn Asâkir'in Kelbî vastasyla Ebû Sâlih’ten bildirdiine göre bn Abbâs:

"Senin ann yüceltmedik mi?"3 âyetini açklarken: "Yüce Allah anld
zaman sen de birlikte anlrsn" demitir.

1

Ebû Ya'lâ (1380), bn Cerîr (24/494, 495), bn Kesir, Tefsir’de (8/452) geçtii üzere bn
Ebî Hatim ve bn Hibbân (3382). Ebû Ya'lâ'nn muhakkiki: "snad zayftr" demitir.

2 bn Kesir, Tefsir'de (8/452) geçtii üzere Ebû Nuaym.
3 nirâh Sur. 4
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"Elbette zorluun yannda bir holaylk vardr. Muhakkak
zorlukla beraber bir kolaylk vardr." (Inirâl Sur. 5, 6)

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid:

"Elbette zorluun yannda bir kolaylk vardr"
1

âyetini açklarken: "Her

zorluun ardndan bir kolaylk gelir" demitir.

2

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Elbette

zorluun yannda bir kolaylk vardr. Muhakkak zorlukla beraber bir

kolaylk vardr"
3 buyruunu açklarken öyle demitir: Bize bildirilene göre

Resûlullah (saiiaiiehu Bnyti veseiierr) ashâbtna bu âyetlerle müjde vermi ve:
"
Allah'n

da izniyle bir zorluk iki kolayla galip gelemeyecektir" buyurmutur.

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Merdûye, Hasan(- Basrî)'den bildirir:

"Elbette zorluun yannda bir kolaylk vardr. Muhakkak zorlukla beraber

bir kolaylk vardr
"5 buyruu nazil olduu zaman, Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi veseüem):

"
Sevinin ! Kolaylk geldi ve bir zorluk iki kolayla galip gelecek deildir!"

buyurdu .

6

bn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Resûlullah (saJlallahu aleyhi veseliam)

bizleri Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh komutasnda üç yüz veya biraz daha fazla

kiilik bir birlikte gönderdi. Hayvan olarak yanmzda sadece bindiimiz

develer, azk olarak da iki torba hurma vard. çimizden bazlar: "Resûlullah

(sailallah aleyhi veseiiem) sizin nereye gideceinizi biliyor. Buna mukabil yannzda ne

kadar azk olduunu da siz biliyorsunuz. Geri dönüp de Resûlullah'tan (saiisllshu

aleyhi veseiiem) daha fazla azk isteseniz olmaz m?" deyince azk almak üzere geri

döndük. Resûlullah (saUlahu aleyh vesilem) bizleri görünce: "Ne için döndüünüzü

biliyorum, ama imkan olsayd size daha fazla azk verirdim" buyurdu. Böyle

deyince oradan ayrldk. O srada: "Elbette zorluun yannda bir kolaylk

1 nirah Sur. 5
2
thn Cprir (74/496, 497).

3

inirah Sur. 5, 6
4
Talîku't-Ta'lîk'de (4/372) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (24/496).

5

nirah Sur. 5, 6
5
Talîku't-Ta'lîk'de (4/372) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (24/495).
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vardr. Muhakkak zorlukla beraber bir kolaylk vardr" 1
âyetleri nazil oldu.

Bunun üzerine Resûlullah (saUiehu aleyhi mriM içimizden bazlarn çard ve:

"Sevinin! Yüce Allah bana: «Elbette zorluun yannda bir kolaylk vardr.

Muhakkak zorlukla beraber bir kolaylk vardr»
2
âyetlerini indirdi. Bir zorluk

da iki kolayla galip gelecek deildir!" buyurdu .

3

Bezzâr, bn Ebî Hâtim, Taberânî M. el-Evsatfta, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî uabu'l-îman’da Enes b. Mâlikken bildirin Bir defasnda Resûlullah

(sallaliahu aleyhi reselisin) otururken yan tarafnda bulunan bir delii göstererek:
"
ayet

zorluk bir delie girecek olsa, kolaylk o delie girip onu oradan çkarr!"

buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Elbette zorluun yannda bir kolaylk

vardr. Muhakkak zorlukla beraber bir kolaylk vardr"4 âyetlerini indirdi.

Taberânî'nin lafz: “...Ve: "Elbette zorluun yannda bir kolaylk vardr.

Muhakkak zorlukla beraber bir kolaylk vardr"5
âyetlerini okudu"

eklindedir .

6

bnu'n-Neccâr, Humeyd b. Hammâd vastasyla Âiz'den, o da Enes’ten

bildirir. Bir defasnda Resûlullah (sallaliahu aleyhi veseliem), Bakîu'I-arkad'da otururken

orada bulunan bir duvara bakt ve: "Ey burada bulunanlar! Vallahi zorluk

(duvardaki) bir delie girecek olsa, kolaylk o delie girip onu oradan çkarr!"

buyurdu. Sonrasnda Yüce Allah; "Elbette zorluun yannda bir kolaylk

vardr. Muhakkak zorlukla beraber bir kolaylk vardr
"7

âyetlerini indirdi.

Taberânî ve bn Merdûye -zayf bir senedle- bn Mes’ûd’dan bildirir:

Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi veseliem): "ayet zorluk bir delie girecek olsa, kolaylk c

1 nirah Sur. 5, 6
1

inirah Sur. 5, 6
3

Tahricu Ahâdîsi'l-Keâf (4/236) ile Talîku't-Ta'lîk'de (4/372) geçtii üzere br
Merdûye.

4 nirâh Sur. 5, 6
5 nirâh Sur. 5, 6
6
Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 2288), bn Kesîr, Tefsir

1de (8/453) geçtii üzere bn Ebî Hâtim,

Taberânî (1525), Hâkim (2/255) ve Beyhakî (10012). Elbânî, es-Silsiletu’d-Da'îfe'de (1403]

hadisin çok zayf olduunu söylemitir,
7 nirâh Sur. 5, 6
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delie girip onu oradan çkarr!" buyurdu ve: "Elbette zorluun yannda bir

kolaylk vardr"1
âyetini okudu .

2

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünya es-Sabrida,

bnuM-Münzir ve Beyhakî uabu'l-îman’da bn Mes'ud'dan bildirir: "ayet

zorluk bir delie girecek olsa, kolaylk o delie girip onu oradan çkarr! Bir

zorluk da iki kolayla galip gelecek deildir. Zira Yüce Allah: "Elbette

zorluun yannda bir kolaylk vardr. Muhakkak zorlukla beraber bir

kolaylk vardr"
3
buyurur."

4

Abdurrezzâk, bn Cerîr, Hâkim ve Beyhakî, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Bir

gün Hz. Peygamber (saHeiiahu aleyhi meltem) sevinçli ve neeli bir ekilde gülerek

darya çkt ve öyle buyurdu: "Bir zorluk iki kolaylta galip gelecek deildir.

Zira Yüce Allah: «Elbette zorluun yannda bir kolaylk vardr. Muhakkak

zorlukla beraber bir kolaylk vardr»5 buyurur."
6

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)'den bildirir: “Öncekiler, bir zorluun iki

kolayla galip gelemeyeceini söylerdi ."7

"Öyleyse, bir bitirince dierine koyul, Ve yalnzca

Rabbine yönel." (in Sirâl Sur. 7, s)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye'nin deiik kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs: "Öyleyse, bir

ii bitirince dierine koyul. Ve yalnzca Rabbine yönel"
8

âyetlerini

1 nirah Sur. 5
2
Taberânî (9977).

* inirah Sur. 5, 6
* Abdurrezzâk (2/380, 381), Fethu'l-Bârîdn (8/712) geçtii üzere Saîd b. Mansûr

(merfû olarak), Talîku't-Ta’lîk (4/372) Ue Fethu'l-BârTde (8/712) geçtii üzere Abd b.

Humeyd ve Beyhakî (10011). bn Hacer "snad ceyyiddir" demitir.
s nirah Sur. 5, 6
6 Abdurrezzâk (2/380), bn Cerîr (24/496), Hâkim (2/528) ve Beyhakî (10013). Elbânî,

es-Silsiletu'd-Daîfe'de (4342) hadisin zayf olduunu söylemitir.

7 bn Kesîr, Tefsir'de (8/453) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
8 nirah Sur. 7, 8
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açklarken: "Namaz bitirdiin zaman duaya bala. htiyacn Rabbinden

isteyip ona yönel” demitir.

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ibn Abbâs: "öyleyse, bir ii bitilince

dierine koyul"
2

âyetini açklarken: “Namazn bitirip de ehadetini de

getirdiin zaman Rabbine yönelip dua et ve ihtiyacn ondan iste" demitir.

bn Ebi'd-Dünya'nn ez-Zikr’de bildirdiine göre bn Mes'ûd: "öyleyse, bir

ii bitirince dierine koyul. Ve yalnzca Rabbine yönel
”3

âyetlerini

açklarken: “Namaz bitirince duaya dur ve ihtiyaçlann için Rabbine yönel"

demitir.

bn Ebî Hâtim, Dahhâk’tan bildirir: bn Mes’ûd öyle derdi: "Namaznn

sonunda abdesti bozulan kiinin namaz sahih olur. "Öyleyse, bir ii bitirince

dierine koyul
"4

âyetinde bahsedilen de budur. Bir ii bitirmeden kast da

rükû ile secdeleri bitirmektir. "Ve yalnzca Rabbine yönel
"5

âyeti de henüz

otururken Rabbine yönel ve ihtiyaçlann ondan iste anlamndadr.”

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Öyleyse,

bir ii bitirince dierine koyul
"6

âyetini açklarken: "Farz namazlan

bitirdikten sonra gece namazlanna koyul" demitir.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "öyleyse, bir ii bitirince dierine koyul
"7

âyetini açklarken:

"Namazn bitirdiin zaman duaya bala ve ihtiyaçlann iste" demitir .

8

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bn Nasr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "öyleyse, bir ii bitirince dierine koyul. Ve yalnzca Rabbine

1 bn Cerir (24/497).
3
nirah Sur. 7

3 nirah Sur. 7, 8
4
hirâh Sur. 7

5 nirah Sur. 8
6 nirah Sur. 7
7 nirâh Sur. 7
* bn Cerir (24/497).



Âyet: 7, 8 483

yönel
"1

âyetlerini açklarken: "Kendi ahsi ilerini bitirdikten sonra namaza

koyul ve ihtiyaçlann sadece Rabbinden iste" demitir.
2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Nasr’n

bildirdiine göre Katâde: "Öyleyse, bir ii bitirince dierine koyul"
3
âyetini

açklarken: "Namazn bitirdiin zaman duaya bala" demitir.

4

Abd b. Humeyd ve ibn Nasr’n bildirdiine göre Dahhâk: “öyleyse, bir ii

bitirince dierine koyul. Ve yalnzca Rabbine yönel"
5
âyetlerini açklarken:

"Farz namazlarn bitirdikten sonra Rabbine yönelip dua et ve ihtiyaçlann

ondan iste" demitir.

6

Abd b. Humeyd ve bn Nasr’n bildirdiine göre Katâde: "öyleyse, bir ii

bitirince dierine koyul. Ve yalnzca Rabbine yönel"
7
âyetlerini açklarken:

"Hz. Peygamber'e MalUm aiari« namazn bitirdikten sonra duaya

koyulmas emredilmitir" demitir. Hasan(- Basl) ise bunu açkla/ken:

"Savatan döndükten sonra ibadete balamas emredilmitir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "öyleyse, bir ii bitirince

dierine koyul"
8
âyetini açklarken: "Cihadn yaptktan sonra ibadete bala"

demitir.

9

nirah Sur. 7, 8

bn Cerîr (24/499, 500).

nirah Sur. 7

Abdurrezzâk (2/381), bn Cerî (24/498) ve bn Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 16).

nirah Sur. 7, 8

bn Nasr (sh. 16).

inirah Sur. 7, 8

nirah Sur. 7

Fethu'l-Bârî’de (8/712) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ibn

Abbâs: "Tîn Sûresi, Mekke'de nazil öldü” demitir.

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyn “Tîn Sûresi,

Mekke'de nazil oldu” demitir.

Mâlik, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn
Mâce, Berâ b. Âzib'den bildirir: “Bir yolculuk srasnda Hz. Peygamber (salla lahu

dey* vesdiem) bize yats namazn kldrd. Rekatlardan birinde de Tîn Sûresi'ni

okudu. Sesi de kraati de onun gibi güzel olan baka birini iitmi deilim."*

bn Ebî eybe Musannefde, Abd b. Humeyd Müsned’de ve Taberânî,

Abdullah b. Yezîd'den bildirir: "Hz. Peygamber Mallak aiayhi vesaii™] akam
namaznda Tîn Sûresi’ni okudu."3

Hatîb, Berâ b. Âzib’den bildirin "Resûlullah'n (saUaliahu aleyhi »Mailem) arkasna

akam namaz kldmda Tîn Sûresi'ni okudu."

4

bn Kâni', bnu's-Seken ve îrâzî el-Elkâb 'da Zuria b. Halîfe’den bildirir:

"Yemâme’den Hz. Peygamber’e (saiieiiahu aleyhi veseiien) geldiimizde bize slam'
anlatt. Biz de Müslüman olduk. Sabah namazn bize kldnrken de Tîn ile

Kadr sûrelerini okudu."*

üL)M L^- 1J Aâ\ ilij lyZ-* jjlj
* / '' y

VÜ&J p * i/

âl jÂ * JLm U Çj oUJUJI

^^uJi

1

bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 757) ve Beyhakî, Delâilu'n-Nübüvve (7/143, 144).
J

Mâlik (1/79, 80), bn Ebî eybe (1/359), Buhârî (767, 769, 4952, 7546), Müslim (464),

Ebû Dâvud (1221), Tirmizî (310), Nesâî (999, 1000) ve bn Mâce (834, 835).
5 bn Ebî eybe (1/358), Abd b. Humeyd (Müntehab, 492) ve Mecmau'z-ZevâU'de

(2/1180) geçtii üzere Taberâü. Heysomî der ki: "snadnda Câbir el-Cu'fî vardr. Süiyân

ile uTe onu güvenilir bulurken dier imamlar onu zayf görmülerdir."
4
Hatîb (11/333, 334).

5 bn Kâni' (1/241) ve el-sâbe
1

de (2/564) geçtii üzere bnu's-Seken ile îrâzî.
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"Iîn'e ve Zeytûn'a andolsun! Andolsun Tûr-i Sîna'ya ve u
emin beldeye ki biz insan en güzel biçimde yarattk. Sonra

onu aalarn en aas kldk. Fakat iman edip salih amel

ileyenler için kesintisiz bir ecir vardr. Öyleyken, sana dini

yalan saydrtan nedir? Allah, hüküm verenlerin en üstünü

deil midir?" {Tîn Sur. -s)

Hatîb ve bn Asâkir -meçhul ravisi olan bir senedle- Zührî'den, o da

Enes'ten bildirir: Tn Sûresi nazil olduu zaman Resûlullah MMu aleyhi veseiiem)

buna çok sevindi ki bu sevincini biz yüzünde görebiliyorduk. bn Abbâs'a bu

sûrenin açklamasn sorduumuzda öyle dedi: "Tîn'e ve Zeytûn'a

andolsun!" 1
âyetinde Tîn, am beldeleridir. Zeytûn ise Filistin beldeleridir.

"Andolsun Tûr-i Sîna'ya
" 2

âyetindeki Sîna da Yüce Allah’n Musa’yla

konutuu dadr. "Ve u emin beldeye
" 3

âyetindeki beldeden kast

Mekke’dir. "Biz insan en güzel biçimde yarattk"
4
âyetindeki insandan kast

Muhammed'dir (saiiaiiahu aleyhi vasaiiam). "Sonra onu aalarn en aas kldk" 5

âyetinde Lât ile Uzza’ya tapan mürikler kastedilmektedir. "Fakat iman edip

salih amel ileyenler için kesintisiz bir ecir vardr"
6

âyetinde iman

edenlerden kast, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Ali’dir. "Öyleyken, sana dini

yalan saydrtan nedir? Allah, hüküm verenlerin en üstünü deil midir?"
7

buyruunda da Yüce Allah: “Ey Muhammedi Seni onlara bir peygamber

olarak gönderen ve takva üzerinde sizi bir araya getiren Allah hüküm

verenlerin en üstünü deil midir?” buyurmutur.”8

bn Cerir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs:

"Tîn'e ve Zeytûn'a andolsunl
"9

âyetini açklarken: “Tîn, Hz. Nuh’un Cûdi da
üzerinde ina edilen mescidinin addr. Zeytûn ise Beytu'l-Makdis'tir”

demitir. "Andolsun Tûr-i Sîna'ya
" 10

âyetini açklarken: “Bundan kast, Tûr

1
Tîn Sur. 1

1

Tu\ Sur. 2
1
Tîn Sur. 3

4
Tîn Sur. 4

5
Tîn Sur. 5

6
Tîn Sur. 6

7
Tin Sur. 7, 8

8
Hatîb (2/97) ve bn Asâkir (1/214). Hatîb der ki: "Hadis bu isnâdla batldr ve

bildiimiz kadaryla asb yoktur. snadndaki raviler de Muhammcd b. Beyân

dndakiler mehur hadis imamlardr. Bu rivayette sorunun da ravi Muhammcd
tarafndan geldiini düünüyoruz."

9
Tîn Sur. 1

10
Tin Sur. 2
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mescididir" demitir. “Ve u emin beldeye
" 1

âyetini açklarken: “Bu belde

Mekke'dir" demitir. "Biz insan en güzel biçimde yarattk. Sonra onu

aalarn en aas kldk" 2 buyruunu açklarken öyle demitin “Kii en

güzel bir ekilde yaratlmken en sonunda bunayacak ekilde yalan r.

Burada bahsedilen kiiler de Resûlullah (soiidUu sfer*» vncflem) zamannda yaayan
bir topluluktu. Bunlar bunayp akllan gidince durumlannn ne olaca
Resûlullah'a (seiiaiiahu sieyHi vesellem) soruldu. Yüce Allah da bunlar hakknda akllannn

gitmesinden önce yaptklar amellerin ecirlerini kesintisiz bir ekilde aynen

alacaklann bildirdi. Sonrasnda Yüce Allah: "öyleyken, sana dini yalan

saydrtan nedir?"
3 buyurmutur ki burada yalanlanan dinden kast da Yüce

Allah'n hükmüdür."4

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Tîn'e ve Zeytûn'a

andolsun!'5 âyetini açklarken: “Bunlar iki mesciddir. Biri Mescid-i Haram'dr.

Dieri de srâ gecesinde Hz. Peygamberim (sBiiaUahu aleyt vesailem) götürüldüü

Mescid-i Aksa’dr" demitir. "Andolsun Tur-i Sina'ya
"6

âyetini açklarken:

“Sîna da Hz. Musa'nn Yüce Allah ile konumak üzere çkt dadr"
demitir. “Ve u emin beldeye"

7
âyetini açklarken: “Bu belde Mekke’dir"

demitir. "Biz insan en güzel biçimde yarattk. Sonra onu aalarn en

aas kldk"® buyruunu açklarken de öyle demitin “Yüce Allah insan

yüz üstü yürüyecek ekilde deil, ayakta durabilecek bir ekilde yaratt.

Ancak sonunda onu ömrünün en kötü hali olan yal birine çevirdi."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkiriin

bildirdiine göre Katâde: "Tîn’e ve Zeytûn'a andolsun!"* âyetini açklarken:

“Tîn, Dimak'n üzerinde olduu dadr, zeytûn ise Beytu'l-Makdis'in

üzerinde bulunduu dadr" demitir. "Andolsun Tûr-i Sîna'ya
"10

âyetini

açklarken: “Sîna, am’da bol aaçl mübarek bir dadr" demitir. "Ve u
emin beldeye

"11
âyetini açklarken: “Bu belde Mekke’dir" demitir. "Biz

insan en güzel biçimde yarattk
"12

âyetini açklarken: “Bu cümle buraya

Tîn Sur. 3

Tîn Sur. 4,

5

Tîn Sur. 7

bn Cerir (24/504, 508, 513, 525).

Tîn Sur. 1

Tîn Sur. 2

Tîn Sur. 3
1 Tn Sur. 4, 5

Un Sur. 1

0
Tîn Sur. 2

1

Tîn Sur. 3
J Tn Sur. 4
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kadar edilen yeminlerin cevabdr” demitir. "Sonra onu aalarn en aas
kldk"1

âyetini açklarken: “Aalarn aas Cehennemdir1
’ demitir,

"öyleyken, sana dini yalan saydrtan nedir?"
2

âyetini açklarken: “Yüce

Allah'tan gerekli açklama geldii için artk buna iman et, anlamndadr"

demitir.

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Abdillah el-Fârisî: "Tîn'e ve

Zeytun'a andolsun!"
4
âyetini açklarken: “Tîn, Dimak mescididir. Zeytûn ise

Beytu'l-Makdis'tir" demitir. 'Andolsun Tûr-i Sina'ya"
5

âyetini açklarken:

"Sina, Mûsa'nn üzerine çkt dadr" demitir. "Ve u emin beldeye"
6

âyetini açklarken: “Bu belde Harem bölgesidir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b:

"Tîn'e ve Zeytûn'a andolsun!"
7

âyetini açklarken: “Tîn, Ashâb- Kehf'in

mescididir. Zeytûn ise Kudüs mescididir" demitir. "Andolsun Tûr-i Sina'ya"
8

âyetini açklarken: “Bundan kast, Tûr mescididir" demitir. "Ve u emin

beldeye"
9
âyetini açklarken: “Bu belde Mekke'dir" demitir.

10

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "Tîn'e ve Zeytûn'a

andolsun!"
11

âyetini açklarken: “Tin ile Zeytûn, am'da iki mesciddir"

demitir. "Andolsun Tûr-i Sina'ya"
12

âyetini açklarken: “Tûr, da
anlamndadr. Sinîn ise bu dan güzel olduunu ifade etmektedir” demitir.

bnu'd-Durays, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir’in

bildirdiine göre Ka’bu’l-Ahbâr: "Tîn'e ve Zeytûn'a andolsun! Andolsun Tûr-i

Sina'ya ve u emin beldeye"
13

âyetlerini açklarken öyle demitir: “Tîn'den

kast, Dimak, Zeytûn'dan kast Beytu’l-Makdis’tir. Tûr-i Sîna, Yüce Allah'n

Mûsa'yla konutuu dadr. Emin beldeden kast ise Mekke’dir."
14

1 Tn Sur. 5
1 Tn Sur. 7
3 Abdurrezzâk (2/382, bir ksm), bn Cerîr (24/503, 507, 509, 510, 524), bn Ebî Hâtim

(8/713, ilk bölümü) ve bn Asâkir (1/216, 217, bir bölümü).
4
Tîn Sur. I

5
Tîn Sur. 2

4
Tîn Sur 3

7

Tîn Sur. 1

* Tîn Sur. 2
I
Tîn Sur. 3

10
Fethu'l-Bârî'de (8/713) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

II
Tîn Sur. 1

u
Tîn Sur. 2

13
Tîn Sur. 1-3

14 bn Cerir (24/503, 505) ve bn Asâkir (1/215).
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Saîd b. Mansûr ve bn Ebî Hatim, Ebû Habîb el-Hâris b. Muhammed'den
bildirir "Yüce Allah’n katnda mukaddes olan dört da vardr. Bunlardan biri

Tûr-i Zîta, dieri Tûr-i Sîna, dieri Tûr-i Tîne, dieri de Tûr-i Tîma'dr. Tn'e ve

Zeytûn'a andolsun! Andolsun Tûr-i Sîna'ya ve u emin beldeye"1

âyetlerinde ifade edilen de budur. Tûr-i Zîta denilen Beytu'l-Makdis'tir. Tûr-i

Sîna, Tûr dadr. Tûr-i Tîne, Dimak’tr. Tûr-i Tîma da Mekke’dir."

bnu’l-Münzir de aynsn Zeyd b. Mesleme'den bildirir. Ancak burada:

"Tûr-i Sîna, Yüce Allah’n Musa ile konutuu dadr" ifadesi yer alr.

bn Asâkiriin bildirdiine göre Hakem: "Tn'e ve Zeytûn'a andolsun !" 2

âyetini açklarken: "Tîn'den kast Dimak, Zeytûn'dan kast da Filistin'dir"

demitir. "Ve u emin beldeye"
3
âyetini açklarken: "Bu belde Mekke’dir"

demitir.

4

bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "ün'e ve Zeytûn'a

andoisun!"
s

âyetini açklarken: "Tin ile Zeytûn insanlann yedii (incir ve

zeytin) meyvelerdir" demitir. "Andolsun Tûr-i Sîna'ya
" 6

âyetini açklarken:

“Tûr da, Sinîn ise mübarek anlamndadr" demitir.
7

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Tn'e ve Zeytûn'a andolsun !”8 âyetini açklarken:

“Tîn ile Zeytûn insanlann yedii meyvelerdir" demitir. "Andolsun Tûr-i

Sîna'ya
"9

âyetini açklarken: "Tûr da, Snn ise mübarek anlamndadr"

demitir. "Ve u emin beldeye
"10

âyetini açklarken: "Bu belde Mekke'dir"

demitir. "Biz insan en güzel biçimde yarattk"
11

âyetini açklarken: "Biz

insan en güzel bir surette yarattk” demitir. "Sonra onu aalarn en

aas kldk" 12
âyetini açklarken: “Sonra da onu Cehenneme attk"

demitir. "Fakat iman edip salih amel ileyenler için kesintisiz bir ecir

vardr" 13
âyetini açklarken: “Ancak îman edenlere ard kesilmeyen bir

1

Tîn Sur. 1-3

7
Tîn Sur. 1

3
Tîn Sur. 3

bn Asâkir (1/217).

Tîn Sur. 1

Tn Sur. 2

Felhu'l-Bârtde (8/713) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hâkim (2/528, "sahîh").

Tîn Sur. 1

Tîn Sur. 2
0 Un Sur. 3
1
Tîn Sur. 4

12
Tîn Sur. 5

13
Tîn Sur. 6
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mükâfat vardr” demitir .

1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn

Abbâs: “
Sinîn ,

güzel anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre krime: "Andolsun Tûr-i Sina'ya
"

2

âyetini açklarken: “Habe dilinde

güzel da anlamndadr" demitir.’

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Rabî': "Tîn'e ve Zeytûn'a andolsun!

Andolsun Tûr-i Sina'ya
"4 buyruunu açklarken: “Üzerinde incir ve zeytin

bulunan daa andolsun, anlamndadr" demitir.

ibn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: "Huzeyfe b. Sabit (Ensarl olant

deil), Hz. Peygamber’e (uiiBiiahu Bleyhi »eselim) emin beldenin hangisi olduunu

sorunca, Allah Resulü (sallallahu aleyhi vasellem):
"
Mekke'dir " karln verdi .

5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Enbârî Mesâhfte Amr b. Meymûn’dan bildirir:

Ömer b. el-Hattâb’n arkasnda akam namazn kldmda ilk rekatta TTn

Sûresi’ni okudu. Ancak "Andolsun Tûr-i Sina'ya
"4

âyetini lafzyla

okudu. Ki Abdullah’n da kraatinde bu âyet bu lafzladr. kinci rekatta Fil

Sûresi ile Kurey Suresi'ni birlikte okudu. Bunlan okurken de sesini yükseltti.

Ben sesini yükseltmesini Kâbe’ye hürmeten yaptn düündüm.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz insan en güzel biçimde

yarattk
"7

âyetini açklarken: “Biz insan mutedil ve dengeli bir ekilde

yarattk" demitir. "Sonra onu aalarn en aas kldk"

8

âyetini

açklarken: “Sonra da onu ömrünün en kötü hali olan yal birine çevirdik"

demitir. "Fakat iman edip sallh amel ileyenler için kesintisiz bir ecir

vardr"
5
âyetini açklarken de öyle demitir: “Bunlardan iman edenlere ise

ecirleri eskiden olduu gibi eksiksiz bir ekilde verilir. Gençken ve salkl iken

salih amellerde bulunan mümin kii ihtiyarlad zaman artk yaptklannn ona

bir zaran dokunmaz. Ömrünün son zamanlarna geldikten sonra yaptklar

1

Talîku't-Ta'lîk“de (4/4, 373) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (24/502, 506, 507, 509,

511, 512,515,520-522).
2

Tîn Sur. 2
3 bn Cerîr (24/505, 506, 507). Bkz: el-tkân (2/135).
4
Tîn Sur. 1, 2

5

el-sâbe'de (2/281, 282) geçtii üzere bn Merdûye.
6
Tin Sur. 2

7

Tîn Sur. 4

* Tîn Sur. 5
9
Tîn Sur. 6
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hatalardan dolay sorumlu tutulmaz/'
1

bn Ceririin bildirdiine göre ibn Abbâs: "Biz insan en güzel biçimde

yarattk
" 2

âyetini açklarken: "nsan dnda bütün canllar yüz üstü

yürüyecek ekilde yaratlrken insan dimdik ayakta duracak ekilde yaratld”

demitir. "Sonra onu aalarn en aas kldk"3
âyetini açklarken: "Sonra

da onu ömrünün en kötü hali olan yal birine çevirdik” demitir. 'Fakat iman

edip salih amel ileyenler için kesintisiz bir ecir vardr
"4

âyetini açklarken

de öyle demitin "Salkl ve genç iken salih amelde bulunan bir kii ac iz

duruma dütüü zaman ölene kadar eski amellerinin sevab kendisine

eksiksiz bir ekilde yazlmaya devam eder.”
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre krime: "Tîn'e ve Zeytûn'a andolsun !"6 âyetini açklarken: "Tîn incir,

Zeytûn ise zeytindir” demitir. 'Andolsun Tur-i Sîna'ya
" 7

âyetini açklarken:

"Tür da, Sinîn ise Habe dilinde güzel anlamndadr” demitir. "Ve u emin

beldeye "8
âyetini açklarken: "Bu belde Mekke'dir” demitir. "Biz insan en

güzel biçimde yarattk
"9

âyetini açklarken: "Biz insan genç ve güçlü olacak

ekilde yaratttk” demitir. "Sonra onu aalarn en aas kldk"10 âyetini

açklarken: "Sonra da onu ömrünün en kötü hali olan yal birine çevirdik”

demitir. "Fakat iman edip salih amel ileyenler için kesintisiz bir ecir

vardr"
11

âyetini açklarken de: "Kii yalanp aciz duruma dütüü zaman

Yüce Allah onu yapt eylerden sorumlu tutmaz ve eski amellerine göre

sevabn devam ettiriri' demitir. Baka bir lafzda ise açklama öyle geçer

"Bunlardan iman edenlere genç ve salkl iken yaptklan amellere göre

ecirleri aynen verilmeye devam edilir. Yüce Allah bu durumlannda onlarn

ecirlerini kesmez. Kesintisiz ecirden kast budur.”
12

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Tîn'e ve Zeytûn'a

1 bn Cerîr (24/510, 511, 513, 518, 519, 521) ve Fethu'l-BârTde (8/713) geçtii üzen-

tbnu'l-Münzir. bn Hacer: "snad hasendir" demitir.
I

Tîn Sur. 4
J

Tîn Sur. 5
4

Tin Sur. 6
5 bn Cerir (24/512, 513, 518).
6
Tîn Sur. 1

7

Tîn Sur. 2
8
Tîn Sur. 3

9
Tin Sur. 4

10
Tîn Sur. 5

II
Tîn Sur. 6

u bn Cerîr (24/501, 506, 509, 512, 514, 520).
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andolsun!"
1

âyetini açklarken: "Tîn’den kast yediiniz meyvelerdir.

Zeytûn'dan kast ise skp suyundan istifade ettiiniz meyvelerdir1
' demitir.

"Biz insan en güzel biçimde yarattk"
2
âyetini açklarken: “Biz insan en

güzel bir surette yaratttk” demitir. "Sonra onu aalarn en aas
kldk"3

âyetini açklarken: “Sonra onu Cehennem ateine attk" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Ebu’l-Âliye: "Biz insan en güzel biçimde yarattk"
4
âyetini açklarken:

“Biz insan en güzel bir surette yaratttk" demitir. "Sonra onu aalarn en

aas kldk"5
âyetini açklarken: “Sonra onu en çirkin bir surette Cehennem

ateine attk” demitir.
6

Firyâbî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): "Biz

insan en güzel biçimde yarattk"
7
âyetini açklarken: “Biz insan en güzel bir

surette yaratttk" demitir. "Sonra onu aalarn en aas kldk"8
âyetini

açklarken de öyle demitin “Sonra da onu ömrünün en kötü hali olan yal
birine çevirdik. Yal ve aciz duruma düünce salkl iken yapt amellerinin

sevaplan aynen yazlmaya devam eder."

Tastî'nin MesâiVde bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:
“

JâJ ei5SS3"
9
âyetinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “Bundan

kast, gençlikten yalla yallktan da Cehennem ateine doru giden kafir

kiidir" dedi. Nâfi’: “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn
Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. Ali b. EbîTâlib'in:

"Bozgunculuk yapp dümanlk ede ede

Sonunda Cehenneme, es/eli safiline ulatlar
'

dediini iitmez misin?"
10

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "Sonra onu aalarn en

aas kldk"11
âyetini açklarken: “Sonra da onu ömrünün en kötü hali olan

yal birine çevirdik" demitir.

1

Tîn Sur. 1

2
Tîn Sur. 4

3
Tîn Sur. 5

4 Tn Sur. 4
5

Tîn Sur. 5

* bn Cem (24/511, 514, 515).
7

Tîn Sur, 4
I
Tîn Sur. 5

s
Tîn Sur. 5

10
Mesâilu Nâfi' (233).

II Tn Sur. 5
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Hâkim ve Beyhakî uabul-îmtzn’da bn Abbâs’tan bildirir. Kuriân okuyan

kii kötü bir ihtiyarla maruz kalmaz. Yüce Allah'n: "Sonra onu aalarn en

aas kldk. Fakat iman edip salih amel ileyenler için kesintisiz bir ecir

vardr" 1 buyruundan kast da budur. Burada iman edenleren kast, Kur'ân

okuyanlardr .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre krime: “Denilirdi ki Kuriân

okuyan kii kötü bir ihtiyarla maruz kalmaz” demitir. Sonra: "Biz insan en

güzel biçimde yarattk. Sonra onu aalarn en aas kldk. Fakat iman

edip salih amel ileyenler için kesintisiz bir ecir vardr"5
âyetlerini okuyuo:

“man edip salih amel ileyenler ihtiyarlklannda bunakla maruz kalmazlar”

demitir .

4

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "Sonra onu

aalarn en aas kldk"5 âyetini açklarken öyle demitir: “Bundan kast

ihtiyarlktr. Yüce Allah bu konuda: "...Kiminiz öldürülür, kiminiz de

ömrünün en fena zamanna ulatrlr ki, bilirken birey bilmez olur..."
6

buyurur. Ancak Kuriân okuyan birisi öylesi bir duruma dümez. Zira Yüce

Allah: "Fakat iman edip salih amel ileyenler için kesintisiz bir ecir vardr"
7

buyurur ki bunlardan kast, Kuriân okuyanlardr.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonra onu aalarn en

aas kldk"8
âyetini açklarken öyle demitir: “Aalarn aasndan

kast, kiinin yal ve aciz duruma dümesidir. Kii yalanp amel etmekten

aciz kalnca genç iken iledii amellerin ecri eskisi gibi yazlmaya devam
eder.”

ibn Merdûye, Ebû Musa'dan bildirin Resûlullah [saliaüehu dBtf* metan):
"Ku

!

hayrl bir yol ve davranlar içinde iken hastalanr veya yolculua çkarsa

eskiden yapt ameller aynsyla yazlmaya devam eder" buyurdu ve: "Fakat

iman edip salih amel ileyenler için kesintisiz bir ecir vardr" 9
âyetini okudu.

Ahmed, Buhâri ve bn Hibbân’n Ebû Musa'dan bildirdiine göre

Resûlullah (seHaHshu derhi «senem): "Kul hastaland veya yolculua çkt zaman

1

Tîn Sur 5, 6
2

Hâkim (2/528, 529, "sahîh") ve Beyhakî (2706). Sahîh hadistir (Bakn: Elbârtî,

Sahîhu 't-Terîb ve’t-Terhîb, 1435).
3 Tn Sur. 4-6
1 bn Cerir (24/517).
s Tn Sur. 5
6

Hac Sur. 5
7
Tîn Sur. 6

8 Tn Sur. 5
9
Tîn Sur. 6
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Yüce Allah salkl veya mukîm iken yapt gibi kendisine ecir yazmaya devam

eder" buyurmutur.

1

Hakîm et-Timizî Nevâdiru’l-Usûl’de Enes'ten bildirir. "Fakat man edip

salih amel ileyenler için kesintisiz bir ecir vardr"
2
âyeti konusunda Hz.

Peygamber (saMai* aleyh. »milim) öyle buyurmutun "Kesintisiz ecir, sadaki

melein kayda geçtii amellerdir. Kii bir hayr yapt zaman sadaki melek

bunu kayda geçer. Kii aciz duruma düüp de bu amelleri yapmaya gücü

yetmedii zaman sadaki melek yine yazmaya devam eder, ancak soldaki melek

yapt kötü ileri kayda geçmez. Kur'ân okuyan kii de kötü bir ihtiyarla

maruz kalp bunamaz."

3

ibn Asâkir'in Mekhûl'den bildirdiine göre Resûiullah CsBiiaibhu aleyhi »esBiinm) öyle

buyurmutur: "Kul hastaland zaman Yüce Allah soldaki melee: «Aleyhine

bir ey yazma» buyurur. Soldaki melee de: «önceden yapt en güzel amelleri

yazmaya devam et. Zira ben onu herkesten iyi biliyorum ve bu duruma da onu

düüren benim» buyurur."*

Taberânî, eddâd b. Evs'ten bildirin Resûlullah’n Maiiahu aleyhi »milim) öyle

buyurduunu iittim: "Yüce Allah buyurur ki: «Mümin kulumu bir belaya

maruz braktm zaman ayet bu bela karsnda bana hamdederse annesinden

doduu gün gibi günahsz bir ekilde bu beladan syrlr.» Sadaki ile soldaki

meleklere de: «Onu bu duruma düüren benim. Onun için bundan kurtulana

kadar salklyken yapt amellerin aynsn yazmaya devam edin» derim/'
5

Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bn Ebl Hâtim, Mansûr'dan bildirir:

Mücâhid'e: "Öyleyken, sana dini yalan saydrtan nedir?"
6

âyeti ile "Dini

yalan sayan gördün mü?"7
âyetinde kastedilen Hz. Peygamber (siiaiiehu siayh

reseiiem) midir?" diye sorduumda: “Böylesi bir eyden Allah’a snrz! Bundan

kast, genel mânâda insandr" karln verdi .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Allah, hüküm verenlerin en

üstünü deil midir?"
9
âyetini açklarken öyle demitir: Bize bildirilene göre

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseliem) bu âyeti okuduu zaman: "Elbette en

1 Ahmed 32/457, 527 (19679, 19753), Buhârî (2996) ve bn Hibbân (2929).
2

Tîn Sur. 6
1 Hakîm et-Tirmizî (2/158).

* Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalfu'l-Câmi', 703).

s
Taberânî (7136), el-Evsat (4709) ve Ahmed 28/343, 344 (17118). Ahmed'in

muhakkikleri: "Sahîh liayrihi" demilerdir.
6 Tn Sur. 7
7 Mâ'ûn Sur. 1

* bn Cerîr (24/523) ve bn Kesîr, Tefsifde (8/457) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
9 Tn Sur. 8
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üstünüdür. Ben de buna ahitlerden biriyim" buyururdu.

Abd b. Humeyd, Sâlih Ebu'l-Halîl'den bildirir: Hz. Peygamber (dirfeh BfeAi

meiiEm), "Allah, hüküm verenlerin en üstünü deil midir?'
1
âyetini okuduu

zaman:
"
Seni tebih derim! Elbette en üstünüsün" buyururdu.

Tirmizî ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir. “Biriniz Tîn Sûresi’ni

okurken "Allah, hüküm verenlerin en üstünü deil midir?'
2
âyetine ulat

zaman: «Elbette en üstünüdür. Ben de buna ahitlerden biriyim» desin .”3

bn Merdûye'nin Câbiriden bildirdiine göre Hz. Peygamber (sflIlslBhj aleyhi

reseli em) öyle buyurmutur: "Tîn Sûresi'ni okurken «Allah, hüküm verenlerin

en üstünü deil midir?»
4
âyetine ulatn zaman: «Elbette en üstünüdür»

de.

"

bn Cerir ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs, "Allah, hüküm
verenlerin en üstünü deil midir?"

5
âyetini okuduu zaman: “Allahm! Seni

tebih derim! Elbette en üstünüsün" derdi .

6

1

Tîn Sur. 8
2
Tin Sur 8

i
Tirmizî (3347). Zayf hadistir (Bakn: Elbârû, DatfSünen ct-TirmizS, 662).

4
Tîn Sur . 8

5
Tîn Sur . 8

6 bn Cerir (24/526).
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bn Mcrdûye'nin deiik kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs:

"Mekke’de Kurîân’dan ilk indirilen sûre Alak Sûresi’dir” demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyn "Alak Sûresi,

Mekke'de nazil oldu" demitir.

bn Ebî eybe, bnu’d-Durays, bnu’l-Enbârî Mesâhifde, Taberânî, Hâkim,

bn Merdûye ve Ebû Nuaym Hilye’de Ebû Mûsa el-E’arî’den bildirir:

"Muhammed’e(raiwiahu8JeYhvBui«Ti) ilk indirilen sûre, Alak Sûresi’dir."
1

Beyhakî Delâil ’de ibn ihâb’dan bildirir: Muhammed b. Abbâd b. Câfer el-

Mahzumî'nin bana bildirdiine göre âlimlerinden biri öyle demitir: Yüce

Allah, Hz. Peygamberce laidiahu aleyhi «seiien) ilk olarak "Yaratan Rabbinin adyla

oku! O, insan bir kan phtsndan yaratt. Oku! Rabbin en büyük kerem

sahibidir. O ki kalemle öretendir. O, insana bilmediini öretendir"
2

âyetlerini indirdi." Yine dediklerine göre bu âyetler sûrenin Hira maarasnda

nazil olan ba tarafdr. Sûrenin kalan ksm ise daha sonra Yüce Allah'n

diledii ekilde nazil olmutur. 3

bn Cerîr, Hâkim, ibn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie:

"Kurîân'dan ilk indirilen sûre Alak Sûresi’dir” demitir.
4

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhâri, Müslim, bn Cerîr, bnu’l-

Enbârî Mesâhifde, bn Merdûye ve Beyhakî, ibn ihâb vastasyla Urve b. ez-

Zübeyrîden bildirdiine göre müminlerin annesi Âie öyle demitir.

Resûlullah'a (sallalehu aliydi «seiienjilk vahyin gelmesi uykuda iken gördüü salih

rüyalarla olmutur. Zira ne zaman bir rüya görse rüyas gün gibi zuhur

ediyordu. Sonra ona yalnzlk sevdirildi. Hira maarasna çekilir, ailesine

1 bn Ebî eybe (10/542, 14/88), bnu'd-Durays (24), Mecmau’z-Zevaid’de (7/139) geçtii

üzere Taberânî, Hâkim (2/220, "sahîh") ve Ebû Nuaym (1/256, 257). Heysemî: "Ravileri

SaJîh'in Tavileridir" demitir.
2
Alak Sur. 1-5

3
Beyhakî (2/157, 158).

4 bn Cerîr (24/530), Hâkim (2/220, 221, 529, "sahîh") ve Beyhakî (2/155, "sahîh").
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uramadan birkaç gece kalr ibadet ederdi. Az yannda bulunurdu. Sonra

Hatice'nin yanna döner, Hira'da bir o kadar daha kalmak için azk hazrlard.

Bu ekilde Hak, Hira maarasna, yanna gelene kadar devam etti. Yine

oradayken karsna melek çkp: "Oku!" dedi. Resûlullah(sai«w»*yi»»BSEien):'
/
Ben

okuma bilmem" karln verdi."

Resûl ulah (sayBhuBBytivesfiiBm) sonrasn öyle anlatt:
"Bunun üzerine beni alp

takatim kesilinceye kadar skt. Sonra brakt ve: «Okul» dedi. Ben yine: «Ben

okuma bilmem» karln verdim. Bunun üzerine tekrar beni alp takatim

kesilinceye kadar skh. Sonra brakt ve: «Oku!» dedi. Ben yine: «Ben okuma

bilmem» karln verdim. Sonra üçüncü kez beni alp, takatim kesilinceye

kadar skt. Sonra brakt ve: «Yaratan Rabbinin adyla okul O, nsan bir kan

phtsndan yaratt. Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki kalemle

öretendir» 1
dedi."

Bunun üzerine Resûlullah{saiiaiiahj aleyhi vasaiiem) ürperti içinde geri döndü. Hatice

binti Huveylid’in yanna girerek: "Beni örtün! Beni örtün!" buyurdu. Onu

Örttükten bir süre sonra ürpertisi gitti. Resûlullah (saiyiehu aleyh meltem), Hatice'ye

olanlan anlatt ve: "Bana bir ey olacak diye korktum" buyurdu. Hatice ise:

"Hayr! Vallahi Yüce Allah seni hiçbir zaman utandracak deildir. Zira sen

akrabalann gözetir, zayflann yükünü hafifletir, yoksula yardm eder, misafiri

arlar ve haktan gelen musibetler karsnda halka yardm edersin"

karln verdi.

Sonrasnda Hatice, Hz. Peygamberi (»iaitehu sier*» metan), amcas olu olan

Varaka b. Nevfel b. Abdiluzza'ya götürdü. Varaka, cahiliye döneminde

Hristiyan olmutu. branice yazmay bilir, ncil'i ibranice Yüce Allah’n diledii

kadar yazard. Yal ve gözleri kör olmu birisiydi. Hatice ona: "Ey amcaolu

Kardeinin olunu bir dinle!” dedi. Varaka, Resûlullah'a (saiUahu aleyh meltem).

"Yeenim! Ne görüyorsun?" diye sorunca, Resûlullah (ulMahu Bleyhi «nitem

gördüklerini ona anlatt. Bunun üzerine Varaka, ona: "Bu gördüün Yüce

Allah'n, Musa'ya gönderdii Nâmûs'tur. Keke genç olsaydm. Kavmin sem

(Mekke'den) çkaraca zaman keke hayatta olabilseydim" dedi. Resûlullah

inüatehu aleyhi mdkm): "Beni çkaracaklar m ki?" diye sorunca, Varaka: "Evet! Senin

getirecein eyle (misyonla) gelen hiçbir kii yoktur ki dümanla

1 AlakSur. 1-4
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uramam olsun! ayet o güne ben de yetiebilirsem seni korur ve yardmc

olurum" dedi. Ancak çok geçmeden Varaka vefat etti, vahiy de kesintiye

urad."

Ravi bn ihâb der ki: Ebû Seleme b. Abdirrahman'n bana bildirdiine

göre Câbir b. Abdillah el-Ensârî vahyin bir süre kesilmesi konusunu anlatrken

Resûlullah'tan naklen öyle demitin "Bir ara yürürken semadan bir ses

iittim. Bam kaldrp baktmda Hira maarasnda bana gelen melei

gördüm. Bu melek gök ile yer arasn dolduran bir kürsüye kurulmutu. Ondan

çok korktum ve eve dönüp: «Beni örtün! Beni örtün!» dedim. Sonrasnda Yüce

Allah bana

:

«Ey bürünüp sarnan! Kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Giysilerini

temiz tut. Kötü eyleri terket»
1

âyetlerini indirdi. Bu âyetlerin nazil

olmasndan sonra da vahiyde bir kesinti olmad. "2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Muhammed'e (saiiaiiahu sieyhi

reseUun) nazil olan ilk sûre Alak Sûresi'dir'’ demitir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den

bildirin "Kur'ân'dan nazil olan ilk sûre Alak Sûresi, daha sonra ise Kalem

Sûresi'dir."
3

bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin “Kur’ân'dan ilk

olarak be âyet nazil oldu. Bunlar da: "Yaratan Rabbinin adyla oku! O,

insan bir kan phtsndan yaratt. Okul Rabbln en büyük kerem sahibidir. O
ki kalemle öretendir. O, insana bilmediini öretendir"

4
âyetleridir."

ibn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, Ubeyd b. Umeyr'den bildirir:

“Kur’ân’dan nazil olan ilk sûre Alak Sûresi, daha sonra ise Kalem Sûresi’dir."
s

bnu'l-Enbârî Mesâhifde Hz. Âie'den bildirir: “Resûlullah'a (saliaMu aleyhi veseiiem)

Alak Sûresi’nden sonra ilk nazil olan sûreler Kalem, Müddessir ve Duhâ

sûreleridir."

1

Müddessir Sur. 1-5

2
Abdurrezzâk, Musannef (9719); Ahmed 42/113, 43/52, 53, 112-114 (25202, 25859,

25959); Buhar! (4953, 4954); Müslim 160 (252); bn Cerîr (24/529) ve Beyhakî (9/5, 6), Delâil

(2/135-137).
J bn Ebî eybe (10/541, 14/88) ve bn Cerîr (24/531).

* Alak Sur. 1-5

s bn Ebî eybe (10/541, 14/88).
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Abdunrezzâk ve Abd b. Humeyd, Zührî ile Amr b. Dinar'dan bildirir “Hz.

Peygamber (»iMahu ^ madem) Hira maarasnda iken bir melek kendisine

üzerinde: "Yaratan Rabbinin adyla oku! O, insan bir kan phtsndan

yaratt. Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki kalemle öretendir. O,

insana bilmediini öretendir" 1 yazl olan ipekten bir kuma parças

getirdi."
2

Hâkim, Amr vastasyla Câbir'den bildirir: “Hz. Peygamber (safaflahu steyta wseiten)

Hira maarasnda iken bir melek kendisine, üzerinde: "Yaratan Rabbinin

adyla okul O, insan bir kan phtsndan yaratt. Okul Rabbin en büyük

kerem sahibidir. O ki kalemle öretendir. O, insana bilmediini

öretendir"3
yazl olan ipekten bir kuma parças getirdi."

4

bn Ebî eybe, Ibn Cerîr ve Ebû Nuaym DelâiVde Abdullah b. eddâd'dan

bildirin Cebrail, Muhammed’e (»Mh bM« «atan! geldi ve: "Ey Muhammec!

Oku!" dedi. Allah Resulü (aiiafeh aleyhi «ailem): "Neyi okuyaym?" diye sordu.

Cebrâil onu sanp skt ve bir daha: “Ey Muhammed! Oku!" dedi. Allah Resulü

yine: “Neyi okuyaym
?"

diye sorunca da Cebrail: "Yaratan Rabbinin adyla

oku! O, insan bir kan phtsndan yaratt. Oku! Rabbin en büyük kerem

sahibidir. O ki kalemle öretendir. O, insana bilmediini öretendir"5
dedi.

Sonrasnda Allah Resulü (sdidiahu deyhi nailim), Hz. Hatice'nin yanna geldi ve: "Ey

Hatice! Sanrm cinler bana urad!" buyurdu. Hz. Hatice: "Vallahi hayr:

Rabbin sana böyle bir eyi yapacak deildir! Zira asla bir kötülük yapm
deilsin!" karln verdi ve Varaka'ya gelip durumu ona bildirdi. Varaka, Hz

Hatice'ye: "Eer dediin gibiyse kocan bir peygamber demektir. Bundar

dolay da kavminden iddet görecektir. ayet o günlere yetiirsem ona iman

edenlerden biri olurum" dedi. Sonrasnda Cebrâil bir süre Hz. Peygamber'e

(sal isi lehv abyin wseiM gelmeyince, Hz. Hatice: "Gördüüm kadaryla Rabbin sana

danld" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Andolsun kuluk vaktine ve

sükûna erdiinde geceye ki Rabbin seni brakmad ve sana darlmad"6

1

Alak Sur. 1-5
2

Abdurrezzâk (2/384).
3

Alak Sur. 1-5
4
Hâkim (2/529).

s

Alak Sur. 1-5
€
Duhâ Sur. 1-3



âyetlerini indirdi .

1

bn Merdûye, Hz. Âie’den bildirir: Resulullah (»iahhu aleyhi vcsdiem], Hz. Hatice ile

birlikte bir aylna itikafa girdi. Bu itikaflan Ramazan ayna denk gelmiti.

Resulullah Mislinim bIb/Hî vesaiiam) itikaftan çknca "es-Selâmu aleyküm” diye bir ses

iitti. Önce bunun cinlerin seslenmesi olduunu düündüler. Ancak Allah

Resulü (saiisiiahu sieyh veseiism): "Sevinin! Zira selam hayrl bir eydir " buyurdu...

Daha sonrasnda Hz. Peygamber Midirtu aleyhi «alim) bir gün Cebrail’i Güne'in

üzerinde gördü. Bir kanad douda bir kanad ise batdayd. Allah Resulü

bunu anlatrken Cebrail’i bu ekilde görünce: "Ondan korktum"

buyurmutur. Allah Resûlü (»iafahu aleyhi nalhm) ailesinin yanna eve giderken

kapda Cebrail'i gördü. Sonrasn Allah Resûlü (sdialishu Bteyfi resHiem) öyle anlatt:

"Kapda onunla karlanca benimle konumaya balad ki bu konumayla ona

sndm. Daha sonra görümek üzere bir zaman belirlediinde söz konusu

zamanda dedii yere gittim, ancak Cebrail gelmedi."

Allah Resûlü (saiyriu afeytn «senem) söz konusu yerden dönerken Cebrail ve

Mikail'le karlat. Cebrail yeryüzüne inerken Mikail gökyüzü ile yeryüzü

arasnda kald. Sonrasn Allah Resûlü (»iaiiahu aleyhi naibin) öyle anlatt: "Cebrail

beni tutup srt üstü yere yatrd. Yatrdktan sonra kamm yarp içinden Yüce

Allah'n diledii eyi çkard. Onu altn bir tasn içinde ykadktan sonra geri

yerme koydu. Sonra bir kab çevirir gibi beni ters çevirdi ve srtma mührü

vurdu. Mührün srtma demesini de hissettim. Mührü vurduktan sonra bana:

«Yaratan Rabbinin adyla oku!»
2
dedi. Oysa öncesinde yazl bir ey okumu

deildim. Cebrail beni boazmdan tutunca hçkrarak alamaya baladm.

Boazm braktktan sonra da bam: «Yaratan Rabbinin adyla oku! 0, insan

bir kan phtsndan yaratt. Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki

kalemle öretendir. O, insana bilmediini öretendir»3
dedi. Sonrasnda ise

hiçbir eyi unutmadm. Bunlar yaptktan sonra beni bir adamla tartt. Ancak

adama ar bastm. Baka bir adamla tartnca yine ona ar bastm. Yüz adamn

karsna koyup tartnca hepsine ar bastm. Bunun üzerine Mikail: «Kabe'nin

Rabbine andolsun ki ümmeti bunun peinden gidecektir» dedi. Daha sonra

evime dönerken karlatm her bir ta ile aaç beni: «es-Selâmu aleyke yâ

1 bn Ebî eybe (14/292) ve bn Cerîr (24/529, 530).
2 Alak Sur. 1

3
Alak Sur. 1-5
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Resûlallah!» diye selamlamaya balad. Eve, Hatice'nin yanna girdiimde o da

beni: «es-Selâmu aleyke yâ Resûlallah!» diyerek karlad ."1

Taberânî, Sevbân'dan bildirir: Resûlullah (sailaiBhu aisyhi ysseiiem): "Allahm! slam

Ömer b. el-Hattâb ile aziz kl" diye dua etmiti. Ömer de akam vakti Ala<

Sûresi'ni okuyan kzkardeini dövmü, hatta öldüünü düünerek onu

brakmt. Ancak seher vakti uyandnda Alak Sûresi’ni okuyan kzkardeinin

sesini iitti. Okunan duyunca da: "Vallahi bu ne iirdir, ne de mnltdr” deci

ve Resûlullah’n (saiyiahu aleyhi veseiiem) yanna gitti. Resûlullah'n (saJlallahu aleyhi veralen)

bulunduu eve gelince kapda Bilal'i gördü. Kapy itip girmek isteyince Bilâl:

"Sen kimsin?” diye sordu. Ömer: "Ben Ömer b. el-Hattâb’m” karln verdi.

Bilâl: "Girmen için Resûlullah’tan (saiiaiiahii aleyh «eseiM izin alncaya kadar bekle”

diyerek içeri girdi. Bilâl: "Yâ Resûlallah! Ömer geldi, kapda bekliyor" deyince,

Resûlullah (sallaiiehu aleyhi veseilem): "Yüce Allah ayet Ömer'e bir hayr dilemise onu

Müslüman klar" buyurdu ve: "Ona kapy aç" emrini verdi. Ömer içeri girince

Allah Resûlü onu kollanndan tuttu ve sarsarak: "Ne istiyorsun? Neder

geldin
?"

diye sordu. Ömer: "Davan bana da arzet" deyince, Allah Resûlü

(niiajisht siryhi vEteflem):
"
Allah'tan baka ilah olmadna, tek ve ortaksz olduuna,

Muhammed'in de onun kulu ve Resûlü olduuna ehadet edersin" buyurunca

Ömer orackta Müslüman oldu. Sonrasnda Allah Resûlü (saildiahu aleyhi vesellem) ona:

"Çkabilirsin" buyurdu .

2

^5»S/I ilJj \j\ Jp Ija üU)l t5Jl jJ j^îI

^ u jiJ) * plaj pJLp

"Yaratan Rabbinîn adyla oku! 0, insan phtlam kandan
(alak'tan) yaratt. Oku! Kalemle öreten, insana bilmediini

bildiren Rabbîn, en büyük kerem sahibidir." (Akk Sur. 1-5)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "O

ki kalemle öretendir" 3
âyetini açklarken: "Kalem Yüce Allah’n bahettii

1

Ebû Dâvud et-Tayâlisî (1643). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
2

Taberânî (1428). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (9/62) der ki: "snadnda metruk biri

olan Yezîd b. Rabîa er-Rahbî vardr. bn Adiy onun için: "Umann onda bir beis yoktur"

demitir. Dier ravileri ise güvenilirdir."
3

Alak Sur. 4
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büyük bir nimettir. Zira kalem olmadan ne bir din ayakta durabilir, ne de

rahat bir geçim salanabilir" demitir. "O, insana bilmediini öretendir"
1

âyetini açklarken de: "Ona yaz yazmay öretendir" demitir .

2

I i\j öt öuiV 1 Ol^
"Hayr, insan kendini yeterli gördüü için mutlaka azgnlk

eder." (Alak Sur. 6. 7)

Abd b. Ilumeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Mes'ûd'dan bildirir:

"ki aç gözlü vardr ki bunlar doymak bilmezler. Bunlardan biri ilmin peinden

dieri de dünya malnn peinden koan kiidir. lim peinde koan kii

hakknda Yüce Allah: "...Kullan içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereince)

korkar ..."
3
buyurur. Dünya malnn peinde olan kiiye gelince bu kii isyana

dalp gider. Yüce Allah bu konuda da: "Hayr, insan kendini yeterli gördüü

için mutlaka azgnlk eder
"4
buyurmutur.

5

>t jt * öjlii öür öl cjtjt * JU \i[ IP * JL CJI cjjÎ

fj'J» l oj plt * 01 cJjî *
(jî
JJI.

ieiü w»lj *

OJ£\j <iiaj V *

"Sen, namaz klan kulu bundan menedeni gördün mü? Ne
dersin, ya o hidâyet üzere ise ya da takvay emrediyorsa? Ne
dersin o yalanlyor ve doru yoldan yüz çeviriyorsa! Allah'n

her eyi görmekte olduunu bilmez mi? Hayr! Andolsun
eer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalana,

günahkâr perçeminden yakalarz. Haydi, taraftarlarn

çarsn. Biz de zebânileri çaracaz. Hayr! Sakn sen ona
uyma; secde et ve Rabbine yakla." (Alak Sur. o-e)

1

Alak Sur. 5
2 bn Cerîr (24/527).
3

Fâtr Sur. 28
4
Alak Sur. 6, 7

5 bn Kesir, Tefsi/de (8/459) geçtii üzere bn Eb Hatim.



502 &Alak Sûresi fi-

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn
Merdûye, Ebû Nuaym Delini’de ve Beyhakî Delâil’de bn Abbâs'tan bildirir:

Ebû Cehil: "ayet Kâbe'nin yannda Muhammed’i namaz klarken görürsem

boynuna basacam!” dedi. Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi «selem) onun bu sözünü

duyunca:
"
ayet böyle bir eyi yaparsa melekler onu herkesin gözü önünde

yakalar" buyurdu.'

ibn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, bn
Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vaealiemi namaz klarken Ebû Cehil geldi ve: “Ben sana bunu yaprra

demedim mi? Sana bunu yapman yasaklamadm m?” demeye balad. Hz.

Peygamber (saiiakhu aleyhi vkbIImi} namaz bitirince ona sert bir ekilde karlk verci.

Ebû Cehil: “Sen de biliyorsun ki Mekke'de benden daha fazla taraftar olan

biri daha yoktur!” deyince Yüce Allah: "Haydi, taraftarlarn çarsn. Biz de

zebânileri çaracaz" 2
âyetlerini indirdi. Vallahi Ebû Cehil orada tarftarlann

çarsayd zebâniler onu yakalard .

3

bn Cerîr, Taberânî M. el-Evsafta ve Ebû Nuaym Delâil’de bn Abbâs’tan

bildirir: Ebû Cehil: “ayet Muhammed bir daha Makam'n yannda namaz

klarsa onu öldüreceim!” deyince, Yüce Allah: "Yaratan Rabbinin adyla

oku... Hayr! Andolsun eer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o

yalana, günahkâr perçeminden yakalarz. Haydi, taraftarlarn çarsn. Biz

de zebânileri çaracaz"4
âyetlerini indirdi. Hz. Peygamber (»iaiiahu aiayhi vasai«n)

Makam'a gelip namaz klmaya balaynca, Ebû Cehil’e: "Neden duruyorsun?”

diye soruldu. Ebû Cehil: “Onunla aramza karanlk girdi” karln verdi

Vallahi ayet Ebû Cehil, Hz. Peygamberi MaJiahu daytu «tab) engelleme yönünde

bir harekette bulunsayd bütün insanlarn gözü önünde melekler onu

yakalard .

5

Bezzâr, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî, Abbâs b.

1

Abdurrezzâk (2/384), Buhârî (4958), bn Cerîr (24/539), Fethu'l-BSfde (8/724) geçtii

üzere bn Merdûye, Ebû Nuaym (156) ve Beyhakî (2/191, 192),

2
AlakSur. 17,18

3 bn Ebî eybe (14/298), Ahmed 4/164, 165, 5A67 (2321, 3044), Tirmizî (3349, "sahîh"),

bn Cerîr (24/537), Taberânî (11950) ve Beyhakî (2/192). snâd sahihtir (Balon: Elbânî,

Sahih Sûrun ct-Tirmizî, 2668).
4
Alak Sur. 1-18

s bn Cerîr (24/539) ve Taberânî, el-Evsat (8398).
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Abdilmuttalib’den bildirin Bir gün Mescid'de iken Ebû Cehil geldi ve: "Yemin

olsun Muhammed'i namaz klarken görürsem boynuna basacam!" dedi.

Bunun üzerine çktm ve Resûlullah’n (saiisiiahu aierh «kM yanna gidip Ebû

Cehil'in bu sözünü söyledim. Resûlullah (sdialiahu aitytv veaeitem) öfkeli bir ekilde çkp

Mescid'e geldi. Aceleyle kapdan girip duvar dibinde namaza durdu. Ben:

“Kötü bir gün olacak!" dedim ve giyinip peinden gittim. Resûlullah (»Haiiahu aleyhi

resellem) namaznda Alak Sûresi'ni okumaya balad. Sûrenin Ebû Cehil ile ilgili

olan ve "Hayr, insan kendini yeterli gördüü için mutlaka azgnlk eder
" 1

âyetleriyle balayan ksma ulanca oradakilerden biri Ebû Cehil’e: "Ey Ebu'l-

Hakem! te Muhammed burada!" dedi. Ebû Cehil de: “Benim gördüümü siz

de görmüyor musunuz? Vallahi semann ufku önümde kapand!" karln
verdi. Resûlullah MaMu aleyhi vBseiiem) de sûrenin sonuna yetitii zaman secdeye

gitti .

2

Ahmed, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye, Ebû Nuaym

ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildirin Ebû Cehil: "Muhammed önünüzde

yüzünü topraa koymuyor (secdeye gitmiyor) mu?" diye sorunca, mürikler:

“Koyuyor" karln verdiler. Bunun üzerine Ebû Cehil: “Lât ve Uzza'ya

andolsun ki ayet onu böyle yaparken görürsem boynuna basp yüzünü

topraa bulayacam!” dedi. Sonra namaz klan ResûluMah’n (sarisiiahu aleyhi «senem)

yanna, boynuna basma niyetiyle geldi. Ancak bir anda geri geri kaçt ve

elleriyle kendini korumaya çalt görüldü. Kendisine: "Sana ne oldu?” diye

sorulduunda: “Onunla aramzda ateten bir hendek, korkunç eyler ve

kanatlar gördüm" dedi. Resûlullah Maiiahu aleyhi vasaiiem) de: "ayet bana yaklaacak

olsayd melekler onu parça parça edeceklerdi" buyurdu. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Hayr, insan kendini yeterli gördüü için mutlaka azgnlk eder.

Kukusuz dönü Rabbinedir. Sen, namaz klan kulu bundan menedeni

gördün mü? Ne dersin, ya o hidâyet üzere ise ya da takvay emrediyorsa?

Ne dersin o yalanlyor ve doru yoldan yüz çeviriyorsa! Allah'n her eyi

görmekte olduunu bilmez mi? Hayr! Andolsun eer vazgeçmezse,

muhakkak onu perçeminden; o yalanc, günahkâr perçeminden yakalarz.

'Alak Sur. 6,7
2

Bezzâr (1324), Taberam, M.el-Evsat (8691), Hâkim (3/325, "sahih"), Fethu’l-Bâr’de

(8/724) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî, Delâil (2/191). Heysemî, Mecmuu'z-

Ztoâidde (8/227) der ki: "snadnda metruk biri olan tshak b. Ebî Ferve vardr."
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Haydi, taraftarlarn çarsn. Biz de zebânileri çaracaz* 1
âyetlerini

indirdi. Kendini yeterli görüp azgnlk eden kiiden kast, Ebû Cehil'dir. Âyette

bahsedilen taraftarlardan kast, Ebû Cehil’in kavmidir. Zebânilerden kast da

meleklerdir.

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Hayr, insan kendini yeterli

gördüü için mutlaka azgnlk eder
"3

âyetlerini açklarken: "Bu kii secdede

iken Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vetellem) üzerine cenin torbas pislii atan Ebû

CehiPdir" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine

göre Katâde: "Hayr, insan kendini yeterli gördüü için mutlaka azgnlk

eder
"

4

âyetlerini açklarken öyle demitir: "Bu âyetler Allah düman Ebû

Cehil hakknda nazil oldu. Zira Ebû Cehil: "Muhammed'i namaz klarken

görürsem boynuna basacam!" demiti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sen,

namaz klan kulu bundan menedeni gördün mü? Ne dersin, ya o hidâyet

üzere ise ya da takvay emrediyorsa? Ne dersin o yalanlyor ve doru

yoldan yüz çeviriyorsa... Haydi, taraftarlarn çarsn. Biz de zebânileri

çaracaz** âyetlerini indirdi. Namaz klarken menedilen, hidayet üzere

olup takvay emreden kiiden kast Allah Resûlü isaMahu aleyhi «settempdir.

Yalanlayan ve doru yoldan yüz çevirenden kast, Ebû CehiPdir.

Taraftarlardan kast, Ebû CehiPin kavmi ve kabilesidir. Zebâni ifadesine

gelince Araplar bunu yöneticinin özel korumalanndan olanlar için kullanrlar.

6

Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebf Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Hayr, insan kendini yeterli gördüü için

mutlaka azgnlk eder
"7

âyetlerini açklarken: “Bundan kast, Hz.

Peygamberi (sansUshu aleyhi meiium) namaz klmaktan alkoymaya çalan Ebû

Cehil’dir" demitir. "Haydi, taraftarlarn çarsn. Biz de zebânileri

1

Alak Sur. 6-18
} Ahmed 14/425 (8831), Müslim 2797 (38), Nesâî, S. el-Kutra (11683), bn Cerîr

(24/538), Ebû Nuaym, Delâl (158) ve Beyhakî, Delâil (2/189).
i

Alak Sur. 6, 7
*

Alak Sur. 6, 7
5
Alak Sur. 9-18

6
Abdurrezzâk (2/384) ve bn Cerîr (24/534, 535).

7
Alak Sur. 6, 7
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çaracaz"

1

âyetlerini açklarken de: "Taraftarlardan kast, Ebû Cehil'in

aireti, arkadalardr. Zebanilerden kast da meleklerdir” demitir .

3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "iLlU”
3

ifadesini:

"Yakalarz" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim, krime'den bunun aynsn bildirir.

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: ^jui
"4

âyetini:

"Yardmclarn çarsn” eklinde açklamtr.

Firyâbî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Abdullah b. el-Hâris: "Zebânilerin ayaklan yerde balan ise

göktedir" demitir .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...Secde et ve Rabbine

yakla"
6 buyruunu açklarken öyle demitir: "Secde emri Hz. Peygamberce

(saiiaMu aleyhi voseiiem) verilmitir. Ebû Cehil'e de tehdit mahiyetinde "Yakla!"

denilmitir."

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildirin

"Kulun Rabbine en yakn olduu an secde andr. Yüce Allah'n: .Secde et

ve Rabbine yakla"
7 buyurduunu iitmez misin?"

8

bn Sa'd, Osmân b. Ebi’l-Âs'tan bildirin Resûlullah (sahaHahu aleyhi mcllan) beni

görevli olarak Tâife gönderirken son olarak: "nsanlara namaz kldrrken

uzun tutma" buyurdu. Hatta namazn süresinin ne kadar olmas gerektiini

göstermek için Alak Sûresi ile Kur'ân'da benzeri uzunlukta olan sûreleri

okumam söyledi.

9

1

Alak Sur. 17,18
2
Talîku't-TaTtk’de (4/374) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (24/533, 534,

540)-
J
Alak Sur. 15

* Alak Sur. 17
s bn Ebî eybe (13/167, 574) ve bn Cerîr (24/540).
s Alak Sur. 17, 18
7
Alak Sur. 17, 18

* Abdurrezzâk (2/385).
9 bn Sa'd (5/509) ve Ahmed 29/440 (17916).



KADR SÛRES
(MEKKl BR SÛREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Kadir Sûresi, Mekke'de

nazil oldu" demitir.

bn Merdûye, Abdullah b. ez-Zübeyr ile Hz. Âie'den aynsn bildirir.

JA y*. jlail Ü * jj£\ Ü U MjSt UJ * jlil 5Ü ^ iüjiî

f^ $& rfp ^^

“Dorusu, Siz, Kuran kadir gecesinde indirmitedir. Kadir

gecesinin ne olduunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin

aydan hayrldr. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin

izniyle her türlü i için inerler. O gece, tan yerinin

aarmasna kadar bir esenliktir/
1
(Kadir Sur. 1-5)

bnu’d-Durays, bn Cerîr, bnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, br

Merdûye ve Beyhakî’nin Delâil’de bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz onu Kadir

gecesinde indirdik
" 1

âyetini açklarken öyle demitir: “Kurîân, Kadir

gecesinde toplu olarak Zikirden (Levh-i Mahfûz'dan) indirilip dünya

semasnda olan Beytü'l-zze'ye konuldu. Cebrâil de oradan, kullarn

sorulanna ve yaptklanna göre parça parça Muhammed’e MaiUu aleyhi «Mailem

indirmitir."
2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rab? b. Enes: "Biz onu Kadir

gecesinde indirdik
"3

âyetini açklarken: “Yüce Allah, Kurîân' toplu olarak

1

Kadir Sur. 1

2

Ibnu'd-Durays (116, 117, 121), bn Cerîr (3/190, 191, 24/542), bn Ebî Hâtim 1/310,

311 (1650, mana olarak benzerini). Hâkim (2/222) ve Beyhakl (7/131, 132).
3

Kadir Sur. 1



Âyet: 1-5 • Kadir Gecesi 507

Kadir gecesinde indirdi” demitir. "Kadir gecesi bin aydan daha hayrldr" 1

âyetini açklarken de: "Bin aylk amelden daha hayrldr” demitir.

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Muhammed b. Nasr,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre

MCicâhid: "Biz onu Kadir gecesinde indirdik
"2

âyetini açklarken: "Biz onu

hüküm gecesinde indirdik, anlamndadr” demitir.

3

Abd b. Humeyd, Enes’ten bildirir: “Kadir gecesinde yaplan amel, verilen

sadaka, klnan namaz ve ödenen zekat, bin aylk amelden daha hayrldr.”

bn CeVin bildirdiine göre Amr b. Kays el-Mulâî: "Kadir gecesi bin

aydan daha hayrldr"
4
âyetini açklarken: "Bu gecede yaplan amel, bin aylk

amelden daha hayrldr” demitir .

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, Muhammed b. Nasr ve bnu'l-

MünzirMn bildirdiine göre Katâde: "Kadir gecesi bin aydan daha hayrldr*6

âyetini açklarken: “Kadir gecesi, içinde böylesi bir gece bulunmayan bin

aydan daha hayrldr” demitir. "Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin

izniyle her türlü i için iner dururlar
* 7

âyetini açklarken: “Bu gecede bir

sonraki Kadir gecesine kadar bütün ylda olacak eyler takdir edilip hükme

balanr” demitir. "O gece, tan yerinin aarmasna kadar bir esenliktir
*8

âyetini açklarken de: “Bu gece afak sökere kadar tümüyle bereket ve

hayrlara vesiledir” demitir.

9

Mâlik Muratta*da ve ondan da naklen Beyhakî uabu'l-îmar’da

bildirdiine göre Resûlullah'a (sailatiahu aleyhi vessUem) kendisinden önceki

ümmetlerden olan insanlann ömürleri ve bu yönde Yüce Allah’n diledii

eyler gösterildi. Dier ümmetlere nazaran kendi ümmetinin ya

1
Kadir Sur. 3

2
Kadir Sur. 1

3
Abdurrezzâk (2/386), bn Cerîr (24/544) ve Beyhakî (3660).

4
Kadir Sur. 3

5 bn Cerîr (24/545).
6
Kadir Sur. 3

7

Kadir Sur. 4
8
Kadir Sur. 5

9
Abdurrezzâk (2/386), bn Cerîr (24/546-549) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasaru

Kyam '1-Ley/ (sh. 105, muhtasar olarak).
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ortalamasn, öncekiler gibi amellere yetiememe açsndan ksa buldu.

Bunun üzerine Yüce Allah ona bin aydan daha hayrl olan Kadir gecesini

verdi .

1

bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir: “srâil oullarndan bir adam gecelerini

sabaha kadar ibadetle geçirir, gündüz vakti de akama kadar dümana kar

cihad ederdi. Bunu da bin ay boyunca sürdürdü. Yüce Allah: "O gece, tan

yerinin aarmasna kadar bir esenliktir
"2

âyetini indirerek bu gecede yaplan

amelin o adamn bin ayda yaptklarndan daha hayrl olduunu bildirdi .”
3

bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî Sünen'de Mücâhid'den bildirir:

“Hz. Peygamber (saiioiiahu aleyhi vtseiiem) srâil oullarndan Allah yolunda bin ay

boyunca cihad eden bir adamdan bahsetti. Müslümanlar bu adamn

durumuna hayran kalnca Yüce Allah: 'Biz onu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha

hayrldr"4 âyetlerini indirdi ve bu gece yaplan amellerin söz konusu adamn

bin ayda yapt cihattan daha hayrl olaca bildirildi .”
5

ibn Ebî Hâtim, Ali b. Urve’den bildirir: Bir gün Resûlullah (saiiailehu aleyhi »eseien)

srail oullarndan, seksen yl boyunca Allah'a ibadet etmi ve bir an bile ona

kar gelmemi dört kiiden, Eyyûb, Zekeriya, yal kadnn olu Hezekîl ve

Yûa' b. Nün'dan bahsetti. Resûlullah'n (zaiiaiishu aleyh veseiiem) ashâb bunlarn bu

durumuna hayran kaldlar. Bunun üzerine Cebrail geldi ve: “Ey Muhammec!

Ümmetin, bu dört kiinin seksen yl boyunca ibadet etmelerine mi hayran

kaldlar? Oysa Yüce Allah bundan daha hayrl olann sana indirdi” dedi ve:

'Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduunu sen bilir

misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayrldr"6 âyetlerini okuyarak öyle

devam etti: “Bu gece senin ve ümmetinin hayran kald o seksen yllk

1
Mâlik, Muvaltâ (1/321) ve Beyhakî (3667).

2

Kadir Sur. 5
3 bn Cerîr (24/546).
4

Kadir Sur. 1-3
s bn Kesîr, Tefsir (8/463) ile Tahricu Ahâdîsi'l-Keâfda (4/253) geçtii üzere bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî (4/306). Beyhakî: "Mürseldir" demitir.
ö
Kadir Sur. 1-3
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ibadetten daha hayrldr.” Buna hem Resûluliah (miihMu siayti «u*iam), hem de

dier Müslümanlar çok sevindiler.

1

Hatîb Târih 'te bn Abbâs’tan bildirin (Rüyasnda) Resûluliah (saiaiiahu aleyhi

yesdiem) minberi üzerinde Umeyye oullann görünce buna can skld. Ancak

Yüce Allah kendisine: "Bu onlarn ele geçirecekleri bir hükümdarlktr” diye

vahyetti ve: "Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduunu

sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayrldr"2
âyetlerini indirdi .

3

Hatîb'in Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiialiahj

ieyh vsaiiem) öyle buyurmutur: "Umeyye oullarnn minberime çktklar bana

gösterildi. Bu durum gücüme gidince Kadir Sûresi indirildi.
"4

Tirmizî, bn Cerîr, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî DelâiTde

Yusuf b. Sa'd’dan bildirir: Hz. Haan, Muâviye'ye biat edince adamn biri

kalkp ona: "Müslümanlarn yüzünü kara çkardn!" dedi. Hz. Haan da u
karl verdi: "Allah merhametini üzerinden eksik etmesin, ama beni bu

konuda knama! Hz. Peygamber’e (sallanan aleyhi resellem) de Umeyye oullannn,

minberi üzerine yktklar gösterilince bu durum arna gitmiti. Bunun

üzerine Yüce Allah ona Kevser Sûresi'ni indirdi ki Kevser, Cennette bir

rmaktr. Ayn ekilde: "Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne

olduunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayrldr" 5
âyetlerini

indirdi ve Kadir gecesinin Umeyye oullannn hakim olaca bin aydan daha

hayrl olduu kendisine bildirildi."

Ravi Kasm der ki: "Umeyye oullannn hükümdarlk süresini saydmzda
ne bir gün fazla, ne de bir gün eksik, tam bin ay çktn gördük ."6

bn Ebî eybe'nin Musannefte bildirdiine göre Mücâhid: "Biz onu Kadir

gecesinde indirdik"
1

âyetini açklarken: "Biz onu hüküm gecesinde indirdik,

1 bn Kesîr, Tefsir
1 de (8/464) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

2

Kadir Sur. 1-3

3
Hatîb (8/280).

4
Hatîb (9/44).

5
Kadir Sur. 1-3

6
Tirmizî (3350, "zayf"), ibn Cerîr (24/546, 547, sa b. Mâzin'den), Taberânî (2754),

Hâkim (3/170, 171) ve Beyhakî (6/509, 510). snad zayf, muztanb, metni ise münkerdir

(Bakn: Hlbânî, Dû'îfSünen et-Ttrmizî, 663).
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anlamndadr" demitir. "Kadir gecesinin ne olduunu sen bilir misin?"
2

âyetini açklarken: “Hüküm gecesinin ne olduunu bilir misin, anlamndadr1 '

demitir.

3

Abdunrezzâk, bnu'l-Münzir, Muhammed b. Nasr ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "Kadir gecesi bin aydan daha hayrldr"4 âyetini

açklarken öyle demitin “Kadir gecesi, içinde böylesi bir gece olmayan ve

hayrl amelle, oruçla, gece ibadetiyle geçirilen bin aydan daha hayrldr.’’5

bn Ebî eybe, Hasan(- Basrî)'den bildirir. “Kadir gecesi dnda bir

gecenin baka bir geceden, bir günün de baka bir günden daha hayrl

olduunu bilmiyorum. Kadir gecesi ise bin aydan daha hayrldr.”6

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk: "Melekler ve Ruh o gecede,

Rablerinn izniyle her türlü i için iner dururlar. O gece, tan yerinin

aarmasna kadar bir esenliktir
" 7

âyetlerini açklarken öyle demitir:

“Buradaki Ruh’tan kast Cebrail'dir. Bu gece afak söküp sabah oluncaya

kadar hiçbir yldzn kaymasna izin verilmez.”

Saîd b. Mansur, Abd b. Humeyd, Muhammed b. Nasr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim ve Beyhakfnin $uabu'l-îman 'da bildirdiine göre Mücâhid: "O

gece, tan yerinin aarmasna kadar bir esenliktir
"8

âyetini açklarken: “Bu

gece esenliktir, zira sabaha dek eytan ne bir kötülük yapabilir, ne de

binlerine eziyet edebilir” demitir.

9

bn Cerîr ve bnuM-Münzirifn bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Leylâ:

"Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin izniyle her türlü i için iner dururlar.

1
Kadir Sur. 1

2
Kadir Sur. 2

3 bn Ebî eybe (2/515).
4
Kadir Sur. 3

5
Abdurrezzâk (2/386), Muhammed b. Nasr, Muhtasaru KiyâmiTLeyl (sh. 105) ve bn

Kesîr, Tefsir
1de (8/464) geçtii üzere bn Ebî Hatam.

6 bn Ebî eybe (3/97).
7
Kadir Sur. 4, 5

'Kadir Sur. 5
9 bn Kesîr, Tefsîr'de (8/465) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, Muhammed b. Nasr,

Muhtasaru Kiyâmi't-Leyl (sh. 105), Fethu’I-Bârfde (4/260) geçtii üzere bn Ebî Hâtira

(mana olarak benzerini) ve Beyhakî (3699).
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O gece, tan yerinin aarmasna kadar bir esenliktir
" 1

âyetlerini açklarken:

"Bu gecede kimseye bir kötülük dokunmaz" demitir. Ibn Cerîriin lafz ise:

“Bu gecede umulmadk bir olay olmaz" eklindedir.
2

bn Cerîriin bildirdiine göre Ibn Abbâs: "Melekler ve Ruh o gecede,

Rablerinin izniyle her türlü i için iner dururlar. O gece, tan yerinin

aarmasna kadar bir esenliktir
"3

âyetlerini: "piL. ç^l JS ^ (=... Her bir

kiiden yana selamettir... )" lafzyla okumutur.4

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bildirdiine

göre a’bl: “fiL.”
5 buyruunu açklarken: "Bundan kast, meleklerin afak

sökene dek mescidlerde bulunanlara esenlik dilemesidir" demitir.

6

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, Mansûr b. Zâzân'dan bildirir: Kadir

gecesinde Güne'in batndan sabah yeniden doana kadar melekler iner

dururlar. Gece boyunca her bir mümine urayp: "Ey mümin! Allah'n selam

üzerine olsun" derler.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): buyruunu

açklarken öyle demitir: "Kadir gecesinde akam namazndan balamak

üzere afak sökene kadar melekler kanat çrparak Yüce Allah’n selam ile

rahmetini kullara ulatrrlar."

Muhammed b. Nasr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "O

gece, tan yerinin aarmasna kadar bir esenliktir
"8

âyetini açklarken öyle

demitir: "Kadir gecesinde azgn eytanlar balanr, cinlerin ifritleri zincirlere

vurulur. Göklerin tüm kaplar açlr ve Yüce Allah herkesin tövbesini kabul

eder. Bundan dolay Yüce Allah: "O gece, tan yerinin aarmasna kadar bir

1

Kadir Sur. 4, 5

2 bn Cerîr (24/549).
J

Kadir Sur. 4,

5

4 âz bir kraattir. bn Abbâs, krime ve Kelbî bu ekilde okumulardr, bkz: Ferrâ,

Meâni'l-Kur'ân (3/280), bn Hâlûveyh. Muhtasam '-$evâz (sh. 1 77). el-Muhteseb (2/368).
1

Kadir Sur. 5

* bn Kesir, Tefsir*de (8/465) geçtii üzere Saîd b. Mansûr ve Beyhakî (3698).
7

Kadir Sur. 5

* Kadir Sur. 5
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esenliktir
" 1 buyurmutur. Bu da Güne'in batndan afak sökene kadar olan

vakitte olur."
2

Muhammed b. Nasr’n bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb'e: “Kadir

gecesi bir defalna mahsus olan ve geçip giden bir gece midir yoksa her yl

bu gece var mdr?" diye sorulunca: "Muhammed (safeiiahu aleyh. «idimi)

ümmetinden iki kii kalana dek her yl vardr" dedi .

3

Deylemî’nin Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (salialahu aleyhi »eseiian):

"Yüce Allah daha önceki ümmetlere vermedii Kadir gecesini benim ümmetime

bahetti

"

buyurmutur 4

Abd b. Humeyd, Muâviye'nin azatls Abdullah b. Yuhannas'tan bildirir:

Ebû Hureyre'ye: “Kadir gecesinin kaldrldn söylüyorlar" dediimde:

“Bunu diyenler yalan söylemiler!" karln verdi. Ona: “Bu gece idrak

edeceim her Ramazan aynda var mdr?" diye sorduumda: “Evet, var”

karln verdi. Ona: “Cuma gününde, duasn ona denk getiren

Müslümanlann bu duasnn kabul görecei o ann da kaldnldn

söylüyorlar" dediimde: “Bunu diyenler yalan söylemiler!" karln verci.

Ona: "Bu an idrak edeceim her Cuma gününde var mdr?" diye

sorduumda: "Evet, var" karln verdi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn
Ömer'e: “Kadir gecesi Ramazan aynn bütün gecelerinde midir?" (Baka bir

lafzda: “Kadir gecesi Ramazan aynda mdr?” eklindedir) diye sorulunca,

bn Ömer soran adama u karl verdi: "Evet! Yüce Allah’n: "Biz onu Kadir

gecesinde indirdik
"5 buyurduunu, yine: "Ramazan ay, insanlara yol

gösterici, dorunun ve doruyu eriden ayrmann açk delilleri olarak

Kur’ân’n indirildii aydr..."6 buyurduunu iitmez misin?"
7

1

Kadir Sur. 5
2 Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kiyâmi'l-Ley! (sh. 105).
3 Muhammed b. Nasr, Muhlasaru Kiyâmi'l-Leyl (sh. 105, bn Ciibeyr'den).
4
Deyleml (647). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe'de (3106) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.
5
Kadir Sur. 1

6
Bakara Sur. 185

7 bn Cerîr (24/545).
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Ebû Dâvud veTaberânî, bn Ömer’den bildirir: ResOtullah'a (saiialBu aleyhi veseilem)

Kadir gecesi soruldu. Ben de dinliyordum. Allah Resulü (siiaiiahu aleyhi »eseiieno: "Her

Ramazan'da bu gece vardr" buyurdu .

1

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu alayhi veseilem): "Kadir gecesini Ramazan aynn son on gününde

arayn

"

buyurmutur.

2

ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Tehztb’de Hz.Ömerîden

bildirdiine göre Resûlullah (sailailshj aleyhi veseilem): “Kadir gecesini bekleyen kii, onu

Ramazan aynn son on günündeki tekli (yirmi bir, yirmi üç, yirmi be, yirmi

yedi, yirmi dokuz) gecelerde arasn" buyurmutur.

3

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim ve Tirmizî'nin Hz. Âie'den

bildirdiine göre Resûlullah (seliallahu aleyhi meltem): "Kadir gecesini Ramazan aynn
son on günü içindeki tekli gecelerde arayn " buyurmutur.

4

bn Ebî eybe, bn Cerîr, Muhammed b. Nasr ve bn Merdûye'nin Câbir b.

Semure'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiehu alayhi veseilem): "Kadir gecesini

Ramazan aynn son on gününde arayn " buyurmutur.

5

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in Feletân b. Âsm’dan bildirdiine göre

Resûlullah (uiyehu aleyhi veseilem): "Kadir gecesi bana gösterildi, sonra da hangi gün

olduu unutturuldu. Siz onu (Ramazan'da) son on gün içindeki tekli gecelerde

arayn" buyurmutur.

6

bn Cerîr, Ebû Zabyân vastasyla bn Abbâs’tan bildirir. Biz otururken

Resûlullah (laiieiiahu aleyhi veseitem) hzl bir ekilde yanmza doru geldi. O kadar

hzlyd ki endieye kapldk. Yanmza ulanca: “Kadir gecesinin hangi gece

1

Ebû Dâvud (1387). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 296).
3 bn Ebî eybe (12/511) ve Müslim (1165).
3 bn Ebî eybe (2/513) ve Ahmed 1/246, 392 (85, 298). Ahmed'in muhakkikleri:

"snad kavidir" demilerdir.
4 bn Ebî eybe (2/511), Ahmed 40/280, 335, 42/458 (24233, 24292, 25690), Buhârî (2019,

2020), Müslim (1169) ve Tirmizî (792).
5 bn Ebî eybe (2/513) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kiyâmi'l-Leyl (sh. 105).
6 bn Ebî eybe (2/514, 515) ve Bezzâr (3698). Heysemî, Mecmuu z-ZevâiSde (7/348)

der ki; "Ravileri güvenilirdir."
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olduunu bildirmek için hzl bir ekilde size geliyordum, ancak gelirken

unuttum. Siz onu (Ramazan'da) son on gün içinde arayn" buyurdu.

Ahmed, br Zencûye, Muhammed b. Nasr, bn Merdûye ve Beyhakî,

Ubâde b. es-Sâmit’ten bildirir. Resûlullah'a (»iuu* n«dM Kadir gecesini

sorduumda öyle buyurdu: "Bu gece Ramazan ay içindedir. Onu sem on gün

içindeki tekli günler olan yirmi bir veya yirmi üç veya yirmi be veya yirmi yedi

veya yirmidokuzuncu gecede veya Ramazan aynn son gecesinde arayn. man
ederek ve karln Allah'tan bekleyerek bu geceyi ihya eden kiinin geçmi

günahlar balanr. Kadir gecesinin alâmeti; tertemiz, prl pnl, ne scak ne de

souk bir gece olmasdr ve sanki içinde parldayan bir Ay var gibidir. Böylesi

bir gecede sabaha dek yldz kaymasna izin verilmez. Alâmetlerinden biri de bu

gecenin sabahnda Güne'in pürüzsüz, net bir ekilde domas ve uasnn
olmamasdr. Güne'in douu mehtapl bir geceyi andrr. Yüce Allah bu

gecenin sabahnda eytann Güne'le birlikte çkmasna izin vermez
;'rl

bn Cerir Tehzib'de ve bn Merdûye'nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine

göre Hz. Peygamber Mailatu Jeyt» wwiimn) öyle buyurmutun "Kadir gecesinin

hangi gece olduu bana gösterildi; fakat sonradan unutturuldu. Ancak bu gece

(Ramazan'da) son on gün içindeki tekli günlerdedir. Bu gece tertemiz, pni

prl, ne scak ne de souk bir gecedir ve sanki içinde parldayan bir Ay va

gibidir. Bu gecede gün douncaya kadar eytan ortala çkmaz.
"2

bn Merdûye, bn Mes’ûd’dan bildirir Resûlullah'a (ofeftahu aleyh naiten) Kadir

gecesi sorulunca öyle buyurdu: "Kadir gecesinin hangi gece olduunu

biliyordum fakat sonradan benden gizlendi. Ancak Ramazan aynda olduunu

biliyorum. Onun için onu bu ayn son dokuz veya son yedi veya son üç

gecesinde arayn. Bu gecenin alâmetlerinden biri, sabahnda Güne'in uasz bir

ekilde domasdr. Yl boyunca gece kyamna kalkan kii de (doal olarak) bu

geceyi idrak eder.

"

bn Ebî eybe, bn Zencûye ve Muhammed b. Nasr, Ebû Akreb el

Esedî'den bildirir bn Mes’ûd'un evine geldiimizde onun: “Yüce Allah ve

1 Ahmed 37/386 (22713), Muhammed b. Nasr (sh. 108) ve Beyhakî (4/311). Müsned’ir

muhakkikleri öyle demilerdir: "Veya Ramazan aynn son gecesinde” ifadesi olmadar.

hasen hadistir. Bunun da isnad zayftr.
2 bn Huzeyme (2190). Elbânî, es-Silsilelu d-Da'îfe de (4404) hadisin zayf olduum,

söylemitir.
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Resûlü doru söylemiler” dediini iittik. Neden böyle dediini sorduumda

da Ibn Mes'ûd öyle dedi: "Çünkü Resûlullah (saiisilahu aleyh mUmY. «Kadir gecesi

(Ramazan'n) ikinci yansnn son yedi günü içindedir

»

buyurdu. Kadir

gecesinin sabahnda da Güne beyaz ve uasz bir ekilde doar. Ben de göe
bakp Güne'i bildirildii ekilde görünce tekbîr getirdim .” 1

bn Ebî eybe ve bn Ceririin Esved vastasyla bildirdiine göre Abdullah

b.Mes’ûd öyle demitir: “Kadir gecesini (Ramazan aynda) son yedi gün

içinde arayn. Yine bu geceyi son dokuz gün içinde arayn. Ayn ekilde bu

geceyi son on bir gün içinde de arayn. Bu gecenin sabahnda Güne dolunay

gibi doar. Zira Güne her sabah eytann boynuzlan arasnda doar, ancak

Kadir gecesinin sabahnda beyaz renkte, parlak olmayan sönük bir kla

(uasz) doar.”2

bn Zencûye ve bn Merdûye -sahih bir senedle- Ebû Hureyre'den bildirir:

Resûlullah'n (#***. vmUem} yannda Kadir gecesinden bahsedince Allah

Resûlü (ufaitfj oiey+i verelM:
"Ayn bitmesine kaç gün kald?" diye sordu. Biz:

“Yirmi iki gün geçti, sekiz kald” dedik. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

mallar): "Yirmi iki günü geçti, geriye yedi gün kald. Kadir gecesini bu gece

gözleyin. Bir ay da yirmi dokuz gündür" buyurdu.

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahuaiayii vediam)

öyle buyurmutur:
"
Kadir gecesini Ramazan aynn ilk gecesinde, dokuzuncu

gecesinde, onbirinci gecesinde, yirmibirinci gecesinde ve ayn son gecesinde

arayn.
"3

Ahmed, Ebû Hureyre’den bildirir: Kadir gecesi konusunda Hz. Peygamber

(aaUaHahu afeyhi mallar): "Bu gece (Ramazan ayndaki) son gecedir" buyurmutur.

4

Muhammed b. Nasrin Muâviye’den bildirdiine göre Resûlullah (aallaiiahu aleyhi

maileni): "Kadir gecesini Ramazan'n son gecesinde arayn

”

buyurmutur.

1

1 bn Ebî eybe (2/512).

2 bn Ebî eybe (2/513).
3
Feihu’l-B&îde (4/265) geçtii üzere bn Merdûye. bn Hacer: "snâd zayftr"

demitir.
* Ahmed 13/295 (7917, mana olarak benzerini). Miisned’in muhakkikleri: "snad çok

zayftr" demilerdir.
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Muhammed b. Nasr, Ebû Zeriden bildirir “Yâ Resûlallah! Bana Kadtr

gecesinden bahsetsene! Bu gece sadece peygamberler döneminde olan bir

ey midir? Böylesi bir gecede onlara vahiy iner, vefat etmeleri üzerine de geri

mi kaldrlr? Yoksa bu gece kyamet gününe dek baki mi kalr?” diye

sorduumda: "Aksine kyamet gününe kadar baki kalacaktr" buyurdu. “Yâ

Resûlallah! Bana bu gecenin hangi ayda olduunu söyle” dediimde, Allah

Resulü (nUaiishii aleyhi «senemi: "Bu geceyi Ramazan aynn son on gününde, iki

yediden birinde arayn. Bu konuda bir daha da bana soru sorma" buyurdu.

Sonrasnda Resûlullah MaHohu aleyhi ranUera) dier insanlara dönüp onlarla sohbet

etmeye balad. Sohbetinde neesinin yerinde olduunu gördüümde: “Ya

Resûlallah! Ant içtim bu gecenin iki yediden hangisinde olduunu söylemeni

istiyorum!” dedim. Bu sözüm üzerine Allah Resulü öyle bir kzd ki ne

öncesinde, ne de sonrasnda bana bu kadar kzm deildi. Sonra: "ayet

Yüce Allah bunu size söylememi emretseydi söylerdim. Ama ayn son yedi

gününde olabilir" buyurdu.

Ravi Ebû Amr’a: "ki yediden birinde arayn " buyruunun anlam nedir?”

diye sorulunca, Ebû Amr. “Ramazan aynn yirmi üçüncü gecesi ile yirm

yedinci gecesidir” dedi.

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Zencûye, Nesâî, bn Cerîr Tehzfb'de,

Muhammed b. Nasr, Hâkim ve Beyhakî uabu'l-îman’da Mâlik b.

Mersed'den, o da babasndan bildirir: Ebû Zerie: “Kadir gecesini Resûlullah'a

(saiiaiiahu dyhi m«iem) sordun mu?” diye sorduumda u karl verdi: Ben bunu

insanlara soruyordum. Sonra: “Yâ Resûlallah! Bana Kadir gecesinden bahset.

Bu gece Ramazan aynda m, yoksa baka bir ayda m?” diye sordum. Allah

Resulü (sBiiBiiahu aleyhi vEtiiam): "Bu gece Ramazan ayndadr" karln verdi. “Yâ

Resûlallah! Bu gece sadece peygamberler olduu sürece mi vardr? Yani

Peygamber vefat ettii zaman bu gece de kalkar m, yoksa kyamet gününe

dek baki mi kalacaktr?” diye sorduumda: "Aksine, kyamet gününe dek baki

kalacaktr" buyurdu. “Yâ Resûlallah! Bu gece Ramazan aynn hangi

günündedir?” diye sorduumda Allah Resulü Meiiahu aleyhi veeiM: "Bu geceyi

Ramazan aynn ilk on ile son on günü içinde arayn" karln verdi.

1 Muhammed b. Nasr (sh. 106). Elbânî: "Sahih hadistir" demitir, bkz: bn Huzeyme,

Sahih (2189).
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Sonra baka eyler de anlatt. Bo bir ann yakaladmda: "Hangi on

günü içindedir?” diye sordum. Allah Resulü (ibMIiHu aleyhi vesBiir) yine: "Bu geceyi

Ramazan aynn ilk on ile son on günü içinde arayn" buyurdu. Sonra Allah

Resûlü yine bir eylerden bahsetti. Yine bo bir ann yakaladmda: "Yâ

Resûlallah! Ant içtim bu gecenin hangi on gün içinde olduunu bana

söylemeni istiyorum” dedim. Bu sözüm üzerine Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi «nsütm)

öyle bir kzd ki ne öncesinde, ne de sonrasnda bana bu kadar kzdn
görmedim. Ardndan da:

"
Yüce Allah dileseydi bunu size bildirirdi. Siz onu

son yedi gün içinde arayn. Ama bu konuda bana baka da bir ey sorma!"

buyurdu .

1

Buhârî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uisJUu ateyh mditm): "Kadir gecesini Ramazan aynn son on gün

içindeki tekli günlerde arayn" buyurmutur .

2

Mâlik, Tayâlisî, bn Ebîeybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, bn Mâce, bn Cerîr

ve Beyhakî, Ebü Sâid el-Hudrî'den bildirir. Resûlullah {laiintiahu aleyhi «»im Ramazan

aynn ortasndaki on günü itikâfta geçirirdi. Yine bir Ramazan aynda itikâfa

girdi. Her yl itikâfndan çkt yirmibirinci günün gecesinde cemaate öyle

buyurdu: "Benimle birlikte itikâfa girenler ayn son on gününü de itikâfta

geçirsinler. Kadir gecesinin hangi günde olduunu gördüm, ama bana

unutturuldu. Bu gecenin sabahnda su ve çamurun içinde secde ettiimi de

gördüm. Siz de bu geceyi Ramazan aynn son on günü içinde ve tekli günlerin

gecelerinde arayn." Ayn gecede de yamur yad. Mescid'in tavan aaç

dallanyla kapatlm olduu için yamur sular Mescid’in içine de girdi.

Yirmibirinci günün sabahnda namaz sonras Resûlullah’n (sbIIbIIbHu afeyh «milim)

yüzüne baktmda aln ile burnunun su ve çamura bulanm olduunu

gördüm .

3

Mâlik, bn Sa’d, bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, ibn Zencûye, bn

Huzeyme, Tahâvî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Abdullah b. Uneys'e Kadir

1 bn Ebî eybe (7/74), Ahmed 35/393, 394 (21499), Nesâî, S. el-Kübrâ (3427), Hâkim

(1/437, 2/530, 531) ve Beyhakî, Sünen (4/307). Müsned'm muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
2
Buhârî (2017, 2019, 2020) ve Beyhakî (4/308).

J
Mâlik (1/319), Tayâlisî (2301), bn Ebî eybe (3/76, 77), Ahmed 17/82, 280 (11034,

11186), Buhârî (813, 2016, 2018, 2027, 2036, 2040), Müslim (1167), bn Mâce (1775) ve

Beyhakî (4/308, 314, 320).
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gecesi sorulunca öyle dedi: "Resûlullah'n (duldu «m» «diam): "Onu bu gece

arayn" buyurduunu iittim. Bunu da Ramazan aynn yirmiüçüncü

gecesinde söylemiti."
1

Mâlik ve Beyhakî, Ömer b. Ubeydillah'n azatls Ebu'n-Nadridan bildirir

Abdullah b. Uneys el-Cühenî: "Yâ Resûlallah! Benim evim Mescid’e uzak bir

yerde. Kadir gecesi için hangi gece Mescid’e gelmemi uygun görürsün?" diye

sorunca, Allah Resûlü MbIIbIiu Bisyhi mailem): "Ramazan aynn yirmiüçüncü

gecesinde gel" buyurdu .

2

Beyhakî, Zühri'den bildirir: Damra b. Abdillah b. Uneys'e: "Kadir gecesi

konusunda Resûlullah (duldu eleyin midem) babana ne dedi?” diye sorduumda,

Damra u karl verdi: Babam ehir dnda köyde oturan birisiydi. "Yâ

Resûlallah! Kadir gecesi için Mescid'e hangi gece gelmemi emredersin?" diye

sorunca, Allah Resûlü (seiiailahu bIb^ ybibIIht): "Ramazan aynn yirmiüçüncü

gecesinde gel" karln verdi. Babam oradan aynlnca da Allah Resûlü dier

Müslümanlara: "Kadir gecesini Ramazan aynn son on günü içinde arayn"

buyurdu .

3

Mâlik, Buhârî, Müslim ve Beyhakî, bn Ömer'den bildirir Resûlullah'n

(saiiaiiaJm aleyhi veseiiem) ashâbndan bazlan rüyalannda Kadir gecesinin Ramazan'n

son yedi günü içinde olduunu gördüler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiainj aleyh,

msdient): "Kadir gecesinin Ramazan aynn son yedi günü içinde olduu

konusunda rüyalarnzn tevafuk ettiini görüyorum. Bu geceyi bekleyenler onu

son yedi gün içinde arasnlar" buyurdu .

4

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî ve Beyhakî, Ubâde b. es-

Sâmit'ten bildirir Hz. Peygamber (iBiiaiiaHjalo^ mBM Kadir gecesinin hangi günde

olduunu bize bildirmek üzere çkt. Müslümanlardan iki kii bu konuda

çekiince, Allah Resûlü (saflaflahu aleyhi meM öyle buyurdu: “Ben size Kadir

gecesinin hangi günde olduunu bildirmek için çkmtm. Ama

Müslümanlardan filan kii ile filan kii bu konuda çekitii için bu bilgi benden

1 bn Ebî eybe (2/514, 3/73, 74), Ahmed 25/437-439 (16044-16046), Müslim (1168), bn
Huzeyme (2185, 2186), Tahâvî, erh Meini'l-Âsâr (3/85, 86, 88) ve Beyhakî (4/309).

3
Mâlik (1/320) ve Beyhakî, uabu'l-lman (3675).

3

Beyhakî (3676).
4
Mâlik (1/321), Buhârî (1158, 2015, 6991), Müslim (1165) ve Beyhakî (4/310, 311).
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alnd. Belki de böylesi sizin için daha hayrldr. Siz onu (Ramazan ayndan

geriye kalan) dokuzuncu (yirmibirinci), yedinci (yirmiüçüncü) ve beinci

(yirmibeinci)
gecelerde arayn."

1

Tayâlisî ve Beyhakî, Ubâde b. es-5âmit'ten bildirin Resûlullah (ubnahu bMû

naaHm) Kadir gecesinin hangi günde olduunu ashabna bildirmek üzere çkt.

Ancak Müslümanlardan iki kii bir konuda çekiince, Allah Resûlü (saiiailehu efeyü

»BSBMn) öyle buyurdu: "Ben size Kadir gecesinin hangi günde olduunu

bildirmek için çkmtm. Ama iki kii bu konuda çekitii için bu bilgi benden

alnd. Siz onu Ramazan aynn son on günü içinde; geriye kalan yedinci

(yirmiüçüncü) veya dokuzuncu (yirmibirinci) veya beinci (yirmibeinci

)

gecelerde arayn"2

Buhârî, Ebu Dâvud, Ibn Cerîr ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (taiiaiiahu aleyhi vBseiiem) öyle buyurmutur:
"
Kadir gecesini

Ramazan aynn son on günü içerisinde; geriye kalan dokuzuncu (yirmibirinci),

yedinci (yirmiüçüncü) ve beinci (yirmibeinci) gecelerde arayn."
3

Ahmed'in Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber Miaiiahu aleyhi vmi*m):

"Kadir gecesini (Ramazan aynda) son on gün içerisinde; dokuzuncu

(yirmibirinci), yedinci (yirmiüçüncü) ve beinci (yirmibeinci) gecelerde

arayn" buyurmutur.4

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr,

Hâkim ve Beyhakî, Abdurrahman b. Ceven’den bildirir: Ebû Bekre'nin

yannda Kadir gecesi konusu açlnca: Resûlullah'n (salialishu Beyh vesellem): "Kadir

gecesini Ramazan aynn son on günü içerisinde; geriye kalan dokuzuncu

(yirmibirinci) veya yedinci (yirmiüçüncü) veya beinci (yirmibeinci) veya

üçüncü (yirmiyedinci) gecelerde veya son (yirmidokuzuncu) gecesinde arayn

"

buyurduunu iittikten sonra ben bu geceyi sadece son on gün içinde

aramaktaym" dedi. Bunun içindir ki Ebû Bekre, Ramazan aynn ilk yirmi

1 bn Ebî eybe (2/514, 3/73), Ahmed 37/340, 346, 349, 386, 393, 406, 423, 425), Buhârî

(49, 2023, 6049) ve Beyhakî (4/311).
3

Tayâlisî (577) ve Beyhakî, unb (3679). Tayâlisî'nin muhakkiki: "Sahih hadistir"

demitir.
3
Buhârî (2021, 2022), Ebû Dâvud (1381) ve Beyhakî (3680).

* Ahmed 21/121 (33453). Muhakkikleri: "snad kavidir" demilerdir.
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gününde dier günler gibi namazn klard, ancak son on günde kendini daha

fazla ibadete verirdi .

1

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud ve Beyhakî, Ebû Nadra vastasyla Ebû Saîd c:l-

Hudrfden bildirir: Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vesellem): "Kadir gecesini Ramazan ayn n

son on günü içerisinde; dokuzuncu, yedinci ve beinci gecelerde arayn"

buyurmutur."

Ravi Ebû Nadra der ki: Ebû Saîd'e: "Ey Ebû Saîd! Saylar konusunu siz

bizden daha iyi bilirsiniz” dediimde: "Evet, biliriz" karln verdi. "O

zaman dokuzuncu, yedinci ve beinci gecelerden kast nedir?" diye

sorduumda: "Yirmibirinci gece geçtii zaman ondan sonraki gece

dokuzuncu gecedir. Yirmiüçüncü gece geçtii zaman ondan sonraki gece

yedinci gecedir. Yirmibeinci gece geçtii zaman da ondan sonraki gece

beinci gecedir" dedi .

2

Tayâlisî'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu aleyhi

vesellem): "Kadir gecesi (Ramazan aynda) yirmidördüncü gecedir" buyurmutur.

3

Ahmed, Tahâvî, Muhammed b. Nasr, bn Cerîr, Taberânî, Ebû Dâvud ve

bn Merdûye’nin Bilâl’dan bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseflem): "Kadir

gecesi (Ramazan aynda) yirmidördüncü gecedir" buyurmutur .

4

bn Sa'd, Muhammed b. Nasr ve ibn Cerîr, Abdurrahman b. Useyle es-

Sunâbihî’den bildirir: Resûlullah’tan (sailaiiahu aleyhi vesellem), vefat ettii son be gece

dnda hiç ayr kalmadm. Bu be gecede de ben Cuhfe’deydim. çince

ashâbndan birçok kiinin bulunduu bir toplulua gelip Bilâl'a Kadir gecesini

sordum. Bilâl: "Ramazan aynn yirmiüçüncü gecesidir" dedi .

5

1

Tayâlisî (922), bn Ebî eybe (3/76), Ahmed 34/11, 44, 59 (20376, 20404, 20417),

Tirmizî (794, "sahih"), Nesâî, S. el-Kübrâ (3403, 3404), Hâkim (1/438, "sahih") ve Beyhakî

(3681). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 636).
2 Ahmed 17/132, 18/215 (11076, 11679), Müslim (1167), Ebû Dâvud (1383) ve Beyhad

(4/308).
3

Tayâlisî (2181). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu’î-Câmi', 4957).
4 Ahmed 39/323 (23890), Tahâvî, erh Meâni'l-Âsâr (3/92), Muhammed b. Nasr,

Muhtasaru Kiyâmi'l-Leyl (sh. 107) ve Taberânî (1102). Müsted’ in muhakkikleri: "snad
zayftr" demilerdir.

5 bn Sa'd (7/510).



Âyet: 1-5 • Kadir Gecesi 521

Muhammed b. Nasr’n bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resulullah (uUlehu

aleyhi vasdiem): "Kadir gecesini (Ramazan aynda) yirmidördüncü gecede arayn

"

buyurmutur.

1

Tayâlisî, bn Zencûye, bn Hibbân ve Beyhakî, Ebû Zeriden bildirir:

Ramazan aynda Resulullah (aUita sie>tî ve«i)en) ile birlikte oruca baladk. Ayn

geriye kalan yedinci gecesine yani yirmidördüne kadar bize gece namaz

kldrmad. Ancak yirmidördüncü gecede gecenin üçte biri geçene kadar

bizlere namaz kldrd. Dier gün olan yirmibeinci gecede ise bize gece

namaz kldrmad. Ayn geriye kalan beinci gecesinde yani yirmialtnc

gecede gecenin yars geçene kadar bizlere namaz kldrd. “Yâ Resûlallah!

Gecenin kalan ksmn da nafile ibadetle geçirsek olmaz m?" diye

sorduumda, Allah Resulü (saiiaHahu Bbyh yeseSem): "Hayr! Kii imam gidene kadar

onunla birlikte namaz kld zaman kendisine gecenin tümünü ibadetle

geçirmi gibi sevap yazlr" buyurdu. Dier gün yani ayn yirmiyedinci

gecesinde bize gece namaz kldrmad. Ayn yirmisekizind gecesi olunca

Resulullah MaJiatv aleyhi mailem) ailesini de getirdi ve bizlere gece namaz kldrd.

Bu gece neredeyse sahur vaktini geçecek kadar namaz kldk. Ramazan

aynn kalan günlerinde ise bize gece namaz kldrmad .

2

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Zencûye, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud,

Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bn Hibbân, bn Merdûye ve Beyhakî, Zir b.

Hubey’ten bildirir: Ubey b. Ka'b’a Kadir gecesini sordum ve: “Kardein

Abdullah b. Mes'ûd, bir yln tüm gecelerini tamamyla ihya eden kiinin

ancak Kadir gecesine rastlayabileceini söylüyor" dedim. Ubey bu gecenin

Ramazan aynn yirmiyedinci gecesi olduuna dair emin bir ekilde yemin

etti. Ona: “Ey Ebu’l-Munzirî Bunu neye dayanarak söylüyorsun?" diye

sorduumda, Ubey: “Resûlullah'n (saliaiiahu aleyhi «Miiem) bize bildirdii alâmete

dayanarak söylüyorum. Zira Resûlullah'n (saiieiiahu aleyhi vaseiM bize bildirdiine

göre o gün Güne doar, ancak parlak deil sönük olur" karln

1 Muhammed b. Nasr (sh. 107).

2
Tayâlisî (468), bn Hibbân (2547), Beyhakî (3683) ve Ahmed 35/331 (21419).

Ahmed'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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verdi.” bn Hibbân'n lafz: “O günü Güne tabak gibi beyaz bir ekilde doar
ve parlak deil sönük olur” eklindedir.

1

Muhammed b. Nasr, bn Cerîr, Hâkim ve Beyhakî, Âsim vastasyla bn
Abbâs'tan bildirir: Hz.Ömer, Hz. Peygamberin [saMUv aieyfc «elem) ashabnn

yannda beni de çanr ve: "Onlar konuup bitirene kadar sen konuma”

derdi. Yine bir defasnda ashâb yanna çard ve: "Resûlullah'n (sbIIbIIbIiu aleyhi

«senem): "Kadir gecesini son on günün tekli gecelerinde arayn" buyruu

hakknda ne dersiniz? Sizce bu gece hangi gecedir?” diye sordu. Ashâbdan

bazlar bu gecenin Ramazan aynn yirmibirinci gecesi olduunu, bazlan

yirmiüçüncü gecesi olduunu, bazlan yirmibeinci gecesi olduunu, bazlan

da yinmiyedinci gecesi olduunu söyledi. Ben de susmu onlan dinliyordum.

Ömer bana: "Sen neden konumuyorsun?” diye sorunca, ben: "Onlar

konumalann bitirene kadar konumamam stemitin” karln verdim.

Ömer: "Seni konumak için buraya davet ettim” deyince de u cevab

verdim: "Yüce Allah’n yedi gök ile yerden bir o kadarn yaratmas, insan

yedi aamada yaratmas, yedi tür bitki yaratmas gibi yedi rakamn çokça

zikrettiini iittim.” Ömer: "Bildiim eyleri bana söyledin. Ancak yedi tü-

bitki konusunu bilmiyordum, o nedir?” diye sorunca, öyle dedim: "Yüce

Allah: "Sonra yeryüzünü iyice yardk. Orada taneler, üzümler, yoncalar,

zeytinler, hurmalklar, sk aaçl bahçeler, meyveler ve çayrlar ortaya

çkardk"2 buyurur. Sk aaçl bahçelerden kast, hurma ve dier aaçlarla

dolu olan bahçelerdir. Çayrlardan kast da insanlarn yemedii, sadece ehli ve

yabani hayvanlarn yedii bitkilerdir.”

Ömer bu cevabm duyunca oradakilere: "Henüz genç olan unun gibi

cevap veremiyor musunuz?” dedi ve bana dönüp öyle devam etti: "Vallahi

ben de bu konuda senin gibi düünüyorum. Daha önce onlar konumalann

bitirinceye kadar konumaman söylemitim. Ama imdi artk onlarla birlikte

konuabilir görüünü söyleyebilirsin .”
3

1 bn Ebî eybc (3/76), Ahmed 35/119, 121-128, 136, 137 (21190, 21200, 21209), Abd b.

Humeyd (Müntehab, 163), Müslim (762), Ebû Dâvud (1378), Tirenizi (793, 3351), Nesâî, S.

el-KübrS (3406-3408), bn Hibbân (3689, 3691) ve Beyhakî (4/312).

2
Abese Sur. 26-31

* Muhammed b. Nasr (sh. 106), Hâkim (1/437, 438, "sahih") ve Beyhakî (4/313).
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Abdurrezzâk, ibn Râhûyeh, Muhammed b. Nasr, Taberânî ve Beyhakî,

krime vastasyla ibn Abbâs'tan bildirir: Hz.Ömer, Resûlullah’n UbIIbII*u aleyhi

reseiiem) ashâbndan bazlann çard ve onlara Kadir gecesini sordu. Sonunda

bu gecenin Ramazan aynn son on günü içinde olduu konusunda ittifak

ettiler. Ben: “Benim bu konuda bilgim var ve sanrm tam olarak hangi

gecede olduunu biliyorum" dediimde, Ömer: “Hangi gecede?” diye sordu.

“Ramazan aynn son on günü içinden ya geçen yedinci (yirmiyedinci) ya da

geriye kalan yedinci (yirmiüçüncü) gecedir" dedim. Ömer: “Böyle olduunu

nereden biliyorsun?” diye sorunca öyle dedim: “Yüce Allah yedi kat gök ile

yedi kat yer yaratmtr. Yedi gün yaratm, tüm zaman da yedi gün (bir

hafta) arasnda döndürüp durmaktadr. nsan yedi aamada yaratm ve

yiyeceini de yedi eyde klmtr. Secdede iken yedi uzvumuz yere

demektedir. Kabe'nin etrafnda yedi defa dönülür ve zikredilen baz

sebeplerden dolay da eytana yedi ta atlr." Ömer bunlan duyunca: “Bizim

aklmza gelmeyen eyler senin aklna gelmi" dedi.

Katâde bunu rivayet ederken “Yiyeceini yedi eyden klmtr" sözünden

sonra bn Abbâs’n: "Sonra yeryüzünü iyice yardk. Orada taneler, üzümler,

yoncalar, zeytinler, hurmalklar, sk aaçl bahçeler, meyveler ve çayrlar

ortaya çkardk"
1

âyetlerini okuduunu zikreder.

2

bn Sa'd ve Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: Ömer b. el-Hattâb

toplantlannda ibn Abbâs’ kendine yakn tuttuu için dier sahabiler buna

içerledi. Bunun üzerine Ömer: “Bugün size onun bir özelliini göstereceim

ve onun deerini anlayacaksnz" dedi. Sonra onlara Nasr Sûresi’nin

açklamasn sordu. Ashâb: “Bu sûrede, insanlarn seri bir ekilde ve

topluluklar halinde slam'a girdiklerini görmesi halinde Hz. Peygamberin

Mayii aleyhi vmelMi) Yüce Allah'a hamdedip ondan balanma dilemesi

emredilmitir" dediler. Ömer b. el-Hattâb: “Ey ibn Abbâs! Sen neden

konumuyorsun?" diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: “Bu sûrede Yüce

Allah, Hz. Peygamberin MfMu akyk ««im vefatn haber vermitir. Yüce AHahc

"Allah'n yardm ve zafer günü gelip, nsanlarn Allah'n dinine akn akn

girdiklerini görünce'
3

bil ki bu durum senin ecelinin geldiinin iaretidir”

1

Abese Su. 26-31
2

Abdurrezzâk (7679), Taberânî (10618) ve Beyhakî (4/313).

* Nasr Sur. 1, 2
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buyurmutur." Ömer bunu duyunca: “Vallahi doru söylüyor. Ömer’in can

elinde olana yemin olsun ki ben de bu sûreden senin söylediini anlyorum"

dedi.

Sonra onlara Kadir gecesini sordu. Bu konuda her biri bir ey söyleci.

Kimisi: “Bu gecenin Ramazan aynn ortasndaki on gün içinde olduunu

düünüyorduk. Ancak bu ayn son on günü içinde olduu bize bildirildi" deci.

Kimisi bu gecenin yirmibirinci gece olduunu söyledi. Kimisi yirmiüçüncü

gece olduunu söyledi. Kimisi de yirmiyedinci gece olduunu söyledi. Öme-:

“Ey bn Abbâs! Sen neden konumuyorsun?" diye sorunca, bn Abbâs:

“Hangi gece olduunu en iyi Allah bilir" karln verdi. Ömer: “En

dorusunu Allah’n bildiini biliyoruz, ancak senin bu konudaki bilgini

soruyoruz" deyince, bn Abbâs öyle dedi: “Ey müminlerin emiri! Yüce Allah

tektir (vitr) ve tek olan sever. Yüce Allah yedi kat gök ile yedi kat yer

yaratmtr. Günlerin saysn yedi, Kabe'nin etrafnda dönü saysn yedi,

Safâ ile Merve arasndaki sa’y saysn yedi, eytana atlacak ta saysn da

yedi klmtr. nsan yedi aamada yaratm, rzkn da yedi eyde klmtr.”

Ömer: "nsan nasl yedi aamada yaratp rzkn da yedi eyde klmtr? Bu

konuda senin anlayp da benim anlamadm ne var?" diye sorunca, bn

Abbâs u karl verdi: "nsann yaratl aamalan konusunda Yüce Allah:

aAnd olsun ki, insan süzme çamurdan yarattk. Sonra onu nutfe halinde

salam bir yere yerletirdik. Sonra nutfeyi kan phtsna çevirdik, kan

phtsn bir çinemlik et yaptk, bir çinemlik etten kemikler yarattk,

kemiklere de et giydirdik. Sonra onu baka bir yaratk yaptk: Biçim

verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir!"
1

buyurur. Onun rzkn

zikrederken de: "Dorusu suyu bol bol indirdik. Sonra yeryüzünü iyice

yardk. Orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalklar, sk aaçl

bahçeler, meyveler ve çayrlar ortaya çkardk” 2
buyurmutur. Çayrlar Yüce

Allah'n hayvanlar için ihsan ettii bir yiyecektir. Dier yedi nzk da insanolu

içindir. Bundan dolay dorusunu Allah bilir, ama bana göre Kadir gecesi

Ramazan aynn son on günü içinden, geçen üçüncü (yirmiüçüncü) ve geriye

kalan yedinci (yirmiüçüncü) gecedir."

1

Mü'minûnSur. 12-14
2

Abese Sur. 25-31
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Ebû Nuaym Hilye'de Muhammed b. Ka'b el-Kurazî vastasyla bn

Abbâs'tan bildirir: Ömer b. el-Hattâb, Resûlullah'n (saiiaiishu aleyhi veseiiem)

ashâbndan olan bir grup Muhacirle oturdu. Mecliste Kadir gecesi sözkonusu

oldu ve herkes bu gece hakknda duyduklarn aktarmaya balad. Ancak

Kadir gecesinin hangi gün olduu konusunda bir sonuca varlamad. Ömer

bana: "Ey bn Abbâs! Neden susmu hiç konumuyorsun? Gençsin diye

konumaktan geri durma ve bildiklerini sen de söyle!" deyince ben de öyle

karlk verdim: "Ey müminlerin emiri! Yüce Allah tektir (vitr) ve tek olan

sever. Dünyadaki günlerin yedi gün arasnda dönüp dolamasn takdir

etmitir. nsan yedi aamada yaratmtr. Üstümüzde yedi kat gök, altmzda

da yedi kat yer yaratmtr. Bizlere Seb'ul Mesâni’yi (yedi âyetli Fâtiha

Sûresi'ni) vermitir. Kuriân’da yedi akrabayla evlilii yasaklamtr. Kitabnda

miras yedi ksm akrabaya taksim etmitir. Secdede iken yedi uzvumuz yere

demektedir. Resûlullah (saiBiiehu alerh vesellem) Kâbe'nin etrafnda yedi kez dönmü,

Safa ile Merve arasnda yedi defa gidip gelmi ve eytana yedi ta atmtr.

Bunlan da Yüce Allah'n Kitâb'nda zikredilen buyruklar ikame etmek üzere

yapmtr. Buna dayanarak ben Kadir gecesinin Ramazan aynn son yedi

günü içinde olduunu düünüyorum. Dorusunu da Allah bilir." Bunun

üzerine Ömer b. el-Hattâb pek ard ve öyle dedi: "Bu konuda bu gençten

baka benimle ayn görüte olan çkmad. Zira Resûlullah (miiaMu aleyh* msiim) de:

"Kadir gecesini (Ramazan aynda) son on gün içinde arayn" buyurmutu.

Daha sonra Ömer oradakilere: "Hey sîzler! Bu konuyu bana bn Abbâs'n

ifade ettii gibi kim ifade edebilirdi" dedi .

1

Abd b. Humeyd'in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (soneiiahu deyin

veseiiem): "Kadir gecesini (Ramazan aynda) yirmiyedinci gecede arayn"

buyurmutur .

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Zirire Kadir gecesi sorulunca u
karl verdi: "Ömer, Huzeyfe ve Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi ««ism) ashâbndan

baka kiiler bu gecenin yirmiyedinci gece olduu konusunda üphe

etmezlerdi.”
3

1 Ebû Nuaym (1/317).
2 Abd b. Humeyd (

Müntehub

,

791) ve Ahmed 8/426 (4808). Ahmed'in muhakkikleri:

"snad Buhârî ile Müslim'in artlarna göre sahihtir" demilerdir.
3 bn Ebî eybe (2/512, 3/74).
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bn Nasr ve bn Cerîriin Tehzîb'de Muâviye b. Ebî Süfyân'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (sdlallahu aleyhi vesdlem): "Kadir gecesi (Ramazan'da) yirmiyedinci

gecedir
"
buyurmutur.

1

bn Nasr ve bn Cerîriin Tehzîb’de Muâviye'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber hBlailahu aleyhi veseiienO:
"
Kadir gecesini (Ramazan da) son gecede arayn"

buyurmutur.

2

bn Ebî eybe, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî Delâil’de bn Abbâs’tan

bildirir: Bir gece rüyamda bana: "Bu gece Kadir gecesidir" denildi. Gece vakti

uykulu bir ekilde kalktm ve Resûlullah'n (»iaiiahu aleyhi vcselim) bulunduu çadra

doru gittim. Çadrn iplerinden tutunup baktmda Allah Resulü namaz

klyordu. Bu gece de Ramazan aynn yirmiüçüncü gecesiydi. eytan, Kadir

gecesi hariç her gecenin sabahnda sabah Güne'le birlikte çkar. Bundan

dolay Kadir gecesinin sabahnda Güne beyaz renk ve parlak olmayan sönük

bir kla doar.

3

Muhammed b. Nasr ve Hâkim, Nu'mân b. Beîriden bildirin "Resûlullah

(nMiahu aJey+n «ailemi ile birlikte Ramazan aynn yirmiüçüncü gecesinde gece

namazna kalktk ve gecenin üçtebiri geçene kadar namaz kldk. Sonra

yirmibeinci gecede gece namazna kalktk ve gece yansna kadar namaz

kldk. Ayn ekilde yirmiyedinci gecede gece namazna kalktk. Felah’a kadar

namaz kldk ki az daha onun yemeini de kaçnyorduk. Siz bu vakte sahur

diyorsunuz, ama biz buna Felah derdik. Kadir gecesi için siz bunun yedinci

ama yirmiüçüncü gece olduunu söylüyorsunuz. Oysa biz bu gecenin yedinci

ama yirmiyedinci gece olduunu söylüyoruz. imdi bu konuda sizm doruyu

söylüyorsunuz, biz mi?"
4

Muhammed b. Nasrin Abdullah b. Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah

(uyun sinrhi «seiitm) öyle buyurmutun "Kadir gecesini Ramazan aynn son en

günü içerisinde; beinci (yirmibeinci), yedinci (yirmiüçüncü) ve dokuzuncu

(yirmibirinci) gecelerde arayn.

"

s

1 bn Nasr (sh. 106).
1 bn Nasr (sh. 106). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu'l-Câmi', 1251).
1 bn Ebî eybe (2/512), Tabelân!'(17777) ve Beyhakî (7/33).

* Muhammed b. Nasr (sh. 89), Hâkim (1/440, “sahîh") ve Ahmed 30/351 (18402).
4 Muhammed b. Nasr (sh. 105).
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Buhârî Târih’de bn Amadan bildirir: Hz.Ömer, Resûlullah’n (sallallahu aleyhi

wdi«m)ashâbna Kadir gecesinin hangi gün olduunu sorunca bn Abbâs öyle

dedi: “Yüce Allah yediyi sever ki: "Andolsun, biz sana tekrarlanan yediyi ve

büyük Kuriân' verdik
"1

buyurmutur." Buhârî: “snâdna ihtiyatla

yaklalmaldr” demitir.

2

Tayâlisî, Ahmed ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Kadir gecesi

konusunda Hz. Peygamber (laiiaMu Bleytü nseiiem) öyle buyurmutun "Bu gece

yirmiyedinci veya yirmidokuzuncu gecededir. Bu gecede inen melekler

yeryüzündeki çakl talarndan bile daha fazla olurlar."
1

Muhammed b. Nasr, Ebû Meymûn vastasyla Ebû Hureyre'den bildirin

“Kadir gecesi (Ramazan ayndan geriye kalan) yedinci (yirmiüçüncü) ve

dokuzuncu (yirmibirinci) gecededir.” Ravi, Ebû Hureyre'nin sözlerinde bu

gecenin yirmidördüncü gece olarak geçtiini de söyler .

4

Muhammed b. Nasr, bn Cerîr, Taberânî ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirir.

Adamn biri Hz. Peygamberîe {ssiiatiahu aleyhi «sellem) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Yal

biriyim ve gece kyamna kalkmak bana güç geliyor. Kalkmam için bir gece

söyle de belki Yüce Allah o geceyi Kadir gecesine denk getiriri' dedi. Bunun

üzerine Resûlullah MoHhu aleyhi vessiiem): "Dokuzuncu (yirmibirinci) gecede kalk"

buyurdu .

5

bn Ebî eybe, bn Menî', Buhârî Târih’de, Taberânî, Ebu'-eyh ve

Beyhakî, Havt el-Abdî'den bildirin Zeyd b. Erkam’a Kadir gecesi sorulunca:

“Kadir gecesi (Ramazan'da) onyedinci
6
gecedir ve bu konuda herhangi bir

üphe tamyoruz” karln verdi. Yine bu konuda: "Bu gece Kuriân'n nazil

1

Hicr Sur. 87
1
Buhârî (3/119).

3
Tayâlisî (2668) ve Ahmed 16/427 (10734). Müsned'in muhakkikleri: "snad sahih

saylabilir" demilerdir.
4 Muhammed b. Nasr (sh. 108).
5 Muhammed b. Nasr (sh. 107), Taberânî (11836) ve Beyhakî (4/312, 313).
6 bn Ebî eybe, Buhârî ve Taberânî'nin yarmda ondokuzuncu gece olarak geçer.
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olduu gecedir. Ayrca iki topluluun (Bedir’de) kar karya geldii Furkân

günüdür" demitir.

1

Hâris b. Ebî Usâme, Abdullah b. ez-Zübeyr’den bildirin "Kadir gecesi,

Resûlullah’n Mallak aleyhi veseiiem) Bediide müriklerle karlat gecedir. Yüce

Allah bu konuda: "Eer Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki

topluluun karlat günde kulumuza indirdiimize inanyorsanz..."
2

buyurur." Ravi Câfer der ki: "Bana ulaana göre bu gece Ramazan aynn

onaltnc veya onyedinci günüdür." 3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Muhammed b. Nasr, Taberânî ve bn

Merdûye, bn Mes'ûd'dan bildirir: Kadir gecesini Ramazan ayndan geçen

onyedinci günde arayn. Bu gün ayn zamanda Yüce Allah'n, hakknda: "Eer

Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki topluluun karlat günde

kulumuza indirdiimize inanyorsanz ..."
4 buyurduu Bedir savann

günüdür. Kadir gecesini yine yirmibirinci ve yirmiüçüncü gecelerde arayn ki

bu gece ancak tekli günlerde olur.

5

bn Merdûye, ibn Mes'ûd'dan bildirir: Resûlullah (sailaliahv aW» melon) bize:

"Kadir gecesini Ramazan 'n onyedincii, yirmibirinci ve yirmiüçüncü

gecelerinde arayn
"
buyurup sustu ve baka bir gün daha söylemedi .

6

Tahâvî, Abdullah b. Uneys’ten bildirir Hz. Peygamber'e (ssüialiuhu aleyhi vesaiiem)

Kadir gecesini sorduumda: "Bu geceyi (Ramazann) son yansnda ara"

buyurdu. Daha sonra bir daha sorduumda: "Bu geceyi (son yansndan)

yirmiüçüncü geceye kadar olan gecelerde ara " buyurdu. Ravi der ki: "Bundan

dolay Abdullah b. Yahya, Ramazan aynn onaltsmdan balamak üzere

yirmiüçüne kadar olan tüm geceleri ibadetle ihya ederdi .”7

1 bn Ebî eybe (3/76), Metâlibu'l-Âliye’de (1190) geçtii üzee bn Mâni', Buhâri

(3/91), Taberânî (5079) ve Beyhakî, uab (3692). Heysemî, Mecmau z-Zevâid'de (3/178) der

ki: Buhârî ravi Havt için: "Bu hadisi münkerdir" demitir.
1

Enfâl Sur. 41
3

Metâlbu’l-Âlye'de (1191) geçtii üzere Hâris b. Ebî Usâme.
4
Enfâl Sur. 41

1

Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 996), bn Ebî eybe (2/514), Muhammed b. Nasr (sh. 108) ve

Taberânî (9074).
6
Ebû Dâvud (1384). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen Ebî Dâvud, 295).

7
Tahâvî, erh Meâm’l-Âsâr (3/88).
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Ahmed ve Mhammed b. Nasr, Muâz b. Cebel'den bildirir: Resûlullah'a

(ulialiahu iyhi veniiem) Kadir gecesi sorulunca: "Kadir gecesi (Ramazan'da) son on

gün veya üç gün veya be gün içindedir" buyurdu .

1

Ahmed’in Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah (laiyiahu eteytn

resdiem) öyle buyurmutur: "Kadir gecesini (Ramazan aynda) son on gün

içerisinde; geriye kalan dokuzuncu (yirmibirinci), yedinci (yirmiüçüncü),

beinci (yirmibeinci) ve üçüncü (yirmiyedinci) gecelerde arayn ."1

Abdunrezzâk ve Ibn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Klâbe: “Kadir

gecesi her yl Ramazan aynn son on günü içindeki tekli gecelerden farkl

birinde gelir” demitir.

3

ibn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Bekr b. Abdirrahman b. Hâris b.

Hiâm: “Kadir gecesi Ramazan'n onyedinci ve Cuma gecesidir” demitir .

4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Amr b. el-Hâris: "Gördüüm kadanyla

Kadir gecesi Ramazan'n onyedinci gecesidir ki o da Furkan (Bedir sava)

gecesidir” demitir.

Muhammed b. Nasr ve Taberânî, Hârice b. Zeyd b. Sâbit'ten bildirir:

"Babam Ramazan'n yürmiüçüncü ile yirmiyedinci gecelerini ibadetle geçirip

ihya ederdi. Ancak bu ayn onyedinci gecesini daha baka bir ekilde ihya

ederdi. Ona: “Onyedinci geceyi neye dayanarak bu ekilde ihya ediyorsun?”

diye sorulunca: “Çünkü bu gece Kuriân nazil oldu ve bu gecenin sabahnda

hak ile batl birbirinden aynld” dedi .

5

Muhammed b. Nasrin bildirdiine göre bn Mes'ûd, Kadir gecesi

konusunda öyle dedi: "Kadir gecesini Ramazan’dan geri kalan onbirinci

(ondokuzuncu) günde arayn ki bu gecenin sabahnda Bedir sava olmutur.

Yine onu geriye kalan dokuzuncu (yirmibirinci) ve yedinci (yirmiüçüncü)

gecelerde arayn. Kadir gecesi dnda Güne her gecenin sabahnda eytann

1 Ahmed 36/369 (22043). Muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.
1 Ahmed 18/215 (11679). Muhakkikleri: "Sahihtir" demilerdir.
3 Abdurrezzâk (2/386) ve bn Ebî eybe (3/76).
4 bn Ebî eybe (2/514).
5 Muhammed b. Nasr (sh. 108) ve Taberânî (4865). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de

(3/177) der ki: "snadnda zayf biri olan Ebû Bilâl el-E'ari vardr."
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iki boynuzu arasnda doar. Kadir gecesinin sabahnda ise sönük (uasz) bir

ekilde doar.’'

Tayâlisî, Muhammed b. Nasr ve Beyhakî, ibn Abbâs'tan bildirir: Kadir

gecesi konusunda Resûlullah (atiaUu aleyhi «radon): "Kadir gecesi pnl prl ve

tertemizdir. Ne scak ne de souktur. Bu gecenin sabahnda Güne krmz
renkte ve sönük bir ekilde doar" buyurmutur.

1

bn Ebî eybe’nin Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (uiieiteHj

aleyhi veseilee): “Kadir gecesi prl prl ve tertemiz olan bir gecedir. Kadir gecesinin

sabahnda ise Güne sönük (uasz) bir ekilde doar" buyurmutur .

2

bn CerirMn Tehztb'de bildirdiine göre Ebû Klâbe: "Kadir gecesi (her yl

farkl bir günde gelerek) Ramazan’n son on gününün hepsini dolar”

demitir.

Buhârî, Müslim ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz

Peygamber (uiiaHafu ateyti mriisn): "man ederek ve karln Allah'tan bekleyerek

Kadir gecesini ibadetle ihya eden kiinin geçmi günahlar balanr'

buyurmutur.

3

bn Ebî eybe, Hz. Ali’den bildirin "Ramazan aynn son on günü

girdiinde Resûlullah (sniaiihu akyiâ meltem) ailesini gece ibadetine kaldrr ve bu or

gün içinde eleriyle ilikiden uzak dururdu."
4

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Resûlullah'n (uiidahu aleyhi vaniiam),

Ramazan’n son on gününde yapt youn ibadeti baka günlerde

yapmazd .”5

Beyhakrnin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Vallahi Ömer b. el-Hattâb’

Ramazan aynda gece ibadetine tevik eden benim” dedi. Kendisine: "Bu

nasl oldu ey müminlerin emin?” diye sorulunca da öyle dedi: "Ömer’e,

yedinci kat semada adna Hazîratu’l-Kuds denilen ilahi bir mekan olduunu,

5

Tayâlisî (2802), Muhammed b. Nasr (sh. 108), Beyhakî (3693, "zayf") ve bn
Huzeyme (2192). Elbanî: "ahidleriyle birlikte sahihtir" demitir.

2 bn Ebî eybe (2/514, 3/77).
3
Buhârî (35, 1901, 2014), Müslim (760) ve Beyhakî (4/306).

4 bn Ebî eybe (3/77) ve Müslim (1174).
5 bn Ebî eybe (2/515, 3/78) ve Müslim (1175).
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bu mekanda adlarna Rûh (baka bir lafzda Rûhâniyyûn) denilen meleklerin

bulunduunu, Kadir gecesinde bu meleklerin yeryüzüne inmek için

Rablerinden izin istediini, izin verilip indiklerinde de içinde namaz klnan her

mescide veya karlatklar her bir kiiye dua ettiklerini, bu dualarla

insanlann bereketlere nail olduunu anlattmda, Ömer: “Ey Ebu'l-Hasan! Bu

berekete nail olmalar için insanlar namaza tevik ediyorsun!” dedi ve

Müslümanlarn gece namazna kalkmalann söyledi.”
1

Beyhakî'nin Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailalhhu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutur: "Ramazan ay bitene kadar akam ile yats

namazlarm cemaatle klan kii Kadir gecesinden nasibini yeterince alm
demektir."

2

bn Huzeyme ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

{ssiiaiahu aleyhi veseiien»): "Ramazan ay boyunca yats namazn cemaatle klan kii

Kadir gecesini idrak etmi olur" buyurmutur .

3

bn Zencûye'nin bildirdiine göre bn Ömer: “(Kadir gecesinde) yats

namazn klan kii Kadir gecesinden nasibini alm olur" demitir.

Mâlik, bn Ebî eybe, bn Zencûye ve Beyhakî, Saîd b. el-Müseyyeb'den

bildirir: “Kadir gecesinde yats namazn cematle klan kii bu geceden

nasibini yeteri kadar alm olur.”
4

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Ali: “Ramazan ay boyunca yats

namazlarn klan kii bu ayn gece kyamn yapm gibi olur” demitir .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Âmir(-i a'bî): “Kadir gecesinin

gündüzü gecesi, gecesi de gündüzü gibidir” demitir.

6

ibn Ebî eybe, Haan b. el-Huridan bildirir: “Bana ulaana göre Kadir

gecesinin gündüzünde yaplan amel, gecesinde yaplan amel gibidir.”
1

1

Beyhakî, uab (3697).
2
Beyhakî (3707).

3 bn Huzeyme (2195) ve Beyhakî (3706). Elbânî: "snad zayftr" demitir.
* Mâlik (1/321), îbn Ebî eybe (2/515) ve Beyhakî (3704).
5
Beyhakî (3705).

6 bn Ebî eybe (2/515).
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Ahmed, Timnizî, Nesâî, bn Mâce, Muhammed b. Nasr ve Beyhakî, H2.

Âie'den bildirir: Allah Resûlü (sbMUiu aleyhi veseiiem)'e: “Yâ Resûlallah! ayet denk

getirirsem Kadir gecesinde nasl dua edeyim?" diye sorduumda, Allah

Resûlü öyle buyurdu: “u duay yap: «Allahm! Sen ki affedicisin. Affetmeyi

seversin, beni de affet.»"

1

bn Ebî eybe, Muhammed b. Nasr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Hz.

Âie: “ayet Kadir gecesinin hangi gece olduunu bilseydim böylesi bi'

gecede Yüce Allah'tan afiyetten baka bir ey istemezdim" demitir.
3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ae: “ayet Kadir gecesinin hangi

gece olduunu bilseydim böylesi bir gecede Yüce Allah'tan en çok beni

affetmesi ve afiyet vermesi için dua ederdim" demitir.
4

Beyhakî uabu'l-îman'ûa Ebû Yahya b. Ebî Meserre'den bildirir:

“Ramazan'n yirmiyedinci gecesinde Kabe'yi tavaf ettiimde meleklerin de

havada Kâbe’nin çevresinde tavaf ettiklerini gördüm."
5

Beyhakî, Evzaî vastasyla Abde b. Ebî Lübâbe'den bildirir: “Ramazan'r

yirmiyedinci gecesinde deniz suyundan içtiimde onun tatl su gibi olduunu

gördüm."
6

Beyhakî, Eyyûb b. Hâlid’den bildirin “Deniz yolculuunda iken Ramazan

aynn yirmiüçüncü gecesinde cünüb oldum. Deniz suyuyla ykandmda
onun tatl su gibi olduunu gördüm."

7

bn Zencûye ve Muhammed b. Nasr, Ka'bu'l-Ahbâr*dan bildirir:

“Okuduumuz kitaplarda yazlanlara göre Kadir gecesi kiinin günahlarn

döküp yok eder."
1

1 bn Ebî eybe (14723, 24).
3 Ahmed 42/236, 315, 317, 321, 483, 43/277 (25384, 25495, 25497, 25505, 25741, 26215),

Tirmizî (3513, "sahîh"), Nesâî, S. l-Kübrâ (10708, 10709, 10711-10714), bn Mâce (3850),

Muhammed b. Nasr (sh. 108) ve Beyhakî (3700, 3715). Sahîh hadistir (Bakn: Elbân, Sahîh

Sünen et-Timizî, 2789).
3 bn Ebî eybe (10/206), Muhammed b. Nasr (sh. 108, 109) ve Beyhakî (3702).
4 bn Ebî eybe (10/207).
5
Beyhakî (3689).

6
Beyhakî (3690).

7
Beyhakî (3691).
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Beyhakl'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (niuiahu aleyhi meiien) öyle

buyurmutur "Kadir gecesinde Cebrail birgrup melekle birlikte yeryüzüne iner

ve ayakta olsun oturarak olsun Yüce Allah' zikreden her bir kiiye hayr

dualarda bulunurlar. Bayram geldii zaman da Yüce Allah meleklere kar

kullaryla övünür ve: «Meleklerim! Erkek ve kadn kullarm kendilerine farz

kldm eyi yerine getirdiler sonra da dua etmeye yöneldiler. zzetim celâlim

,

cömertliim
,
yüceliim ve yüksek makamm adna onlarn dualarna icabet

edeceim!» buyurur. Sonra da kullan için: «Sizleri baladm! Balanm
olarak geri dönün!» buyurur. Bu ekilde bayram namazna çkanlar balanm
bir ekilde geri dönerler.

"L

Zücâcî Âmâlî’de Ali b. Ebî Tâlib'den bildirir. Biriniz bir ie niyetlendii

zaman Perembe günü o ie erken vakitlerde balasn. Zira Resûlullah (nliellhu

aleyhi vesaiiem):
"Allahm ! Perembe günlerinde ümmetimden erkenden ie

koyulanlara bereketler ihsan et" diye dua etmitir. Kii bu ii için evinden

çkt zaman Âl-i mrân Sûresi’nin son âyetlerini, Kadir Sûresi’ni ve Fâtiha

Sûresi'ni okusun. Zira bu sûrelerle kiinin dünya ve âhiret ihtiyaçlar karlanr.

Ahmed, Tirmizî, Muhammed b. Nasr ve Taberânî, Hz. Ali'den bildirir:

"Resûlullah (salloMu aleyhi vesellem) vitir namazn klarken üç rekatta dokuz sûre

okurdu. Birinci rekatta Tekâsür, Kadir ve Zilzâl sûrelerini; ikinci rekatta Asr,

Nasr ve Kevser sûrelerini; üçüncü rekatta da Kâfirûn, Tebbet ve îhlâs

sûrelerini okurdu ." 3

Muhammed b. Nasrin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (hUMhi dayht

»Braiiem) öyle buyurmutur: ‘'Kadir Sûresi'ni okuyan, Kur'ân'n dörtte birini

okumu gibi olur. Zilzâl Sûresi'ni okuyan Kurann yansm okumu gibi olur.

Kâfirûn Sûresi'ni okuyan Kur'ân'n dörtte birini okumu gibi olur. hlas

Sûresi'ni okuyan da Kur'ân'n üçte birini okumu gibi olur."*

1 Muhammet! b. Nasr (sh. 105).
1

Beyhakî (3717).
J Ahmed 2/97 (678), Tirmizî (460), Muhammed b. Nasr (sh. 126) ve Taberânî, es-Saîr

(1/164). Zayf hadistir (Bakn: Elbârî, Da’îf Sünen et-Tirmizî, 69).
* Muhammed b. Nasr (sh. 65, muhtasar olarak).



BEYYNE SÛRES
ibn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Beyyine Sûresi, Medine'de

nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Beyyine Sûresi, Mekke'de

nazil oldu" demitir.

Ebû Nuaym Ma'rife’de, Fudayl oullarndan biri olan smâîl b. Ebî Hakîm

el-Müzenî’den bildirir Resûlullah'n (s&yiehu aleyhi «seitem) öyle buyurduunu

iittim: "Yüce Allah, Beyyine Sûresi'ni okuyan kiinin kraatini dinler ve.

«Müjde olsun kulum! zzetime andolsun ki raz olacan ekilde seni Cenneti

yerletireceim» buyurur
" 1

Ebû Mûsa'nn el-Medînî’nin Ma'rife’de smâîl b. Ebî Hakîm vastasyla Ebû

Nazîr el-Müzenî'den (veya el-Medenî'den) bildirdiine göre Hz. Peygamber

[taiiaiiahu aiuyti veseiM öyle buyurmutur: "Yüce Allah, Beyyine Sûresi'ni okuyan

kiinin kraatini dinler ve: «Müjde olsun kulum ! zzetime yemin olsun ki gerek

dünya gerekse âhiret hâllerinden hiçbirinde seni unutmatacam vc raz

olacan ekilde seni Cennete yerletireceim» buyurur.
" 2

Ahmed, bn Kâni' Mu'cemu's-Sahâbe’de, Taberânî ve ibn Merdûye, Ebû

Habbe el-Bedrî’den bildirir: Beyyine Sûresi nazil olduu zaman Cebrail: "Yâ

Resûlallah! Rabbin bu sûreyi Ubey'ye okuman emrediyor" dedi. Hz.

Peygamber (obtahu aleyhi «senem), Ubey'ye:
"
Cebrail bu sûreyi sana okumam

söyledi" deyince, Ubey: "Yâ Resûlallah! Benim adm orada geçti mi?" diye

sordu. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vessiiem): "Evet!" karln verince Ubey

alad .

3

ibn Sa'd, Ahmed, Buhârî, Müslim ve bn Merdûye, Enes'ten bildirin

Resûlullah (taUsfafo dey* veaiiem), Ubey b. Ka'b'a: "Yüce Allah, Beyyine Sûresi'ni

sana okumam emretti" buyurdu. Ubey: "Bizzatadm m verdi?” diye sorunca,

1

Ebû Nuaym 1/315 (1081).
1

Üsdü’l-âbe (5/325) ile bn Kesîr, Tefsir (8/476) geçtii üzere Ebû Mûsa. bn Kesîr:

"Çok arîb bir hadistir" demitir.
1 Ahmed 25/381, 382 (16000, 16001), bn Kâni

1

(993) ve Taberânî 22/327 (823).

Müsned'in muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.
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Allah Resulü {saiiaflsiu aiyh mtUm): "Evet!" buyurdu. Bunun üzerine Ubey alamaya

balad/’

Baka bir lafzda ise öyle geçer: Beyyine Sûresi nazil olduu zaman

Resûlullah (saiiaibfu sieyh «ideni), Ubey b. Ka'b' çard. Ona bu sûreyi okuduktan

sonra: "Bu sûreyi sana okumam emredildi " buyurdu .

1

Ahmed, Tirmizî ve Hâkim, Ubey b. Ka'b'dan bildirin Resûlullah (seiMehu eieyhi

»eseiM bana: “Yüce Allah, Kur'ân' sana okumam emretti" buyurdu ve Beyyine

Sûresi'ni okudu. Bu sûrenin bîr bölümü olarak da unlar okudu: ",Âdemolu

bir vadi dolusu mal istese ve kendisine versem kincisini ister. kincisini istese

ve versem üçüncüsünü ister. Âdemolunun içini ancak toprak doldurur. Allah

da tövbe edenin tövbesini kabul eder. Allah katnda gerçek din müriktik veya

Yahudilik veya Hristiyanlk deil sadece hanifliktir. Hayr yapan kiinin de bu

yapt karlksz braklmayacaktr,"7

Ahmed, Ubey b. Ka’b’dan bildirin Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem) bana:
,4Yüce

Allah, Kur'ân' sana okumam emretti" buyurdu ve: 'Kitap ehlinden ve ortak

koanlardan inkarclar, kendilerine apaçk bir belge, içinde kesin ve en

doru hükümlerin bulunduu arnm sahifeleri okuyan, Allah katndan bir

Peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek deillerdi"* âyetlerini

okudu. Resûlullah (salillahu aleyhi reselisin) sûreyi öyle devam ettirdi: "Allah katnda

gerçek din müriklik veya Yahudilik veya Hristiyanlk deil sadece hanifliktir.

Hayr yapan kiinin de bu yapt karlksz braklmayacaktr." u'be der ki:

Resûlullah (saiiaiiahu aleyh meiiem) baka âyetler okuduktan sonra sûreyi öyle devam

ettirdi: "Âdemolunun bir vadi dolusu mal olsa kincisini ister. Âdemolunun

içini ancak toprak doldurur." Daha sonra Resûlullah (ssliellshu aievh vesellem) sûrenin

kalan âyetlerini okudu .

4

bn Merdûye, Ubey b. Ka'b'dan bildirir: Resûlullah [sbIIbUu b «hIM: "Ey

Ubey! Sana bir sûre okumam emredildi" buyurdu ve sûreyi (Beyyine Sûresi'ni)

öyle okudu: “Kitap ehlinden ve ortak koanlardan inkarclar, kendilerine

1 bn Sa'd (2/340), Ahmed 19/328, 395, 396, 20/260, 21/16, 116, 357, 428 (12320, 12403,

12919, 13286. 13442. 13884, 14032), Buhârî (3809. 4959-1961) ve Müslim (799).
2 Ahmed 35/129, 130 (21202), Tirmizî (3793, 3898, "sahih") ve Hâkim (2/224, 531,

"sahîh"). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 3058).
3
Beyyine Sur. 1-3

4 Ahmed 35/131, 132 (21203). Muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
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apaçk bir belge, içinde kesin ve en doru hükümlerin bulunduu arnm
sahifeleri okuyan, Allah katndan bir elçi gelene kadar dinlerinder

vazgeçecek deillerdi. Gerçek din de Yahudilik veya Hristiyanlk deil irkter

uzak olan hanif slam dinidir. Hayr yapan kiinin de bu yapt karlksa

braklmayacaktr. Ama kendilerine kitap verilenler, onlara apaçk belge

geldikten sonra ihtilafa dütüler. nkar edip insanlar Allah'n yolundar

çevirenler ve kendilerine gelen kitaptan uzak duranlar, ite bunlar Allah

katnda yaratlmlarn en kötüsüdürler. nsanlar tek bir ümmet idi. Sonra

Allah müjdeleyîci ve uyanc olarak, insanlara namaz klmay, zekat vermey

ve sadece Allah'a kulluk etmeyi emreden peygamberler gönderdi. te bunlar

da Allah katnda yaratlmlann en iyisidirler. Onlann Rableri katndaki

mükafat, içinde temelli ve sonsuz kalacaklar, içlerinden rmaklar akan Adn

cennetleridir. Allah onlardan razdr. Onlar da Allah'tan razdr. Bunlar,

Rabbinden korkan kimseyedir.”

Ahmed, bn Abbâs'tan bildirin Adamn biri Hz.Ömer’e gelip bir eyler

istedi. Ömer de durumu kötü mü deil mi anlamak için adam batan ayaa

birkaç defa süzdü. Sonra ona: “Ne kadar maln var?” diye sordu. Adam: “Krk

tane devem var” deyince, ben: “Allah ve Resulü: «Âdemolunun altn dolusu

iki vadisi olsa yine de üçüncüsünü isterdi. Âdemolunun içini ancak toprak

doldurur. Allah da tövbe edenin tövbesini kabul eder» buyururken ne kadar

da doru söylemiler" dedim. Ömer bu sözümü duyunca: "Bu nedir?” diye

sordu. Ben: “Ubey bunu bu ekilde okuttu” karln verdiimde, Ömer:

"Hadi yanna gidelim” dedi. Ubey'in yanna gelince de beni göstererek ona:

“Bu adam ne diyor?” diye sordu. Ubey: “Resûlullah(»yiahu aleyhi «ailem} bunu bana

bu ekilde okuttu” karln verdi. Ömer: “Bunu mushafa bu ekilde

yazaym m?” diye sorunca, Ubey: “Olur, yaz" dedi.
1

bnu'd-Durays, bn Abbâs'tan bildirir: Hz.Ömer'e: “Ey müminlerin emiri!

Ubey, Yüce Allah'n Kitâb’ndan bir âyeti yazmadn söylüyor” dediimde,

Ömer: “Vallahi bunu Ubey'ye soracam. Eer böyle dediini inkar ederse

yalanclardan biri saylacaksn” karln verdi. Daha sonra Ömer sabah

namazn klp Ubey’yin yanna gitti. Ubey onu içeri ald, altna minder koydu.

Ömer: "Bu adam (bn Abbâs) Yüce Allah'n Kitâb’ndan bir âyeti yazmadm

1 Ahmed 35/40, 41 (21111). Muhakkikleri: "snad Müslim'in artlarna göre sahihtir”

demilerdir.
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söylediini iddia ediyor" deyince, Ubey öyle dedi: "Resûlullah'n (ssiiBiiBtu aleyhi

vecellem): "Âdemolunun mal dolu iki vadisi olsa yine de üçüncüsünü isterdi.

Âdemolunun içini ancak toprak doldurur. Allah da tövbe edenin tövbesini

kabul eder" buyurduunu iittim." Ömer: "Peki bunu Kur'ân'a yazaym m?"

diye sorunca, Ubey: "Yazma demem” karln verdi. Ubey bu sözün

Kur’ân'dan bir âyet mi yoksa Resûlullah’n Maüahu aleyhi reseiiem) bir sözü mü olduu

konusunda tereddütte gibiydi.

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir: Beyyine Sûresi nazil olduu zaman

Ubey b. Ka'b, Resûlullah (sailBliahu aleyhi veseiiem) ile karlat. Allah Resulü (saiialiehu aleyhi

vesefiem): "Ey Ubey! Yüce Allah bir sûre indirdi ve bu sûreyi sana okumam

emretti

"

buyurdu. Ubey: "Bunu Allah m sana emretti?" diye sorunca, Allah

Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Evet

!" karlm verdi. Ubey: "O zaman sana

emredileni yap" deyince, Allah Resûlü ona Beyyine Sûresi’n okudu.

"Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah'a ortak koanlar,

kendilerine apaçk delil gelinceye kadar ayrlacak

deillerdi. Allah tarafndan gönderilen ve tertemiz

sahifeleri okuyan bir elçidir. 0 sahifelerde dosdoru
hükümler vardr. Kendilerine kitap verilenler, ancak

kendilerine o apaçk delil geldikten sonra ayrla dütüler.

Halbuki onlara ancak, dini yalnz O'na has klarak ve
hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz klmalar ve
zekat vermeleri emrolunmutu. Salam din de budur."

(Beyyine Sur. 1-5)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, ibn Cerir, bnu'I-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah'a ortak



538 ü Beyyine Sûresi ft

koanlar, kendilerine apaçk delil gelinceye kadar ayrlacak deillerdi"
1

âyetini açklarken: “Kafirler ve mürikler kendilerine Kuriân gelinceye kadar

içinde bulunduklar durumdan uzaklaacak deillerdi” demitir. "Allah

tarafndan gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir
"2

âyetini

açklarken: “Yüce Allah burada Kuriân’ en güzel sfatlarla zikrederek

övmütür” demitir. "Halbuki onlara ancak, dini yalnz O'na has klarak ve

hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz klmalar ve zekat vermeleri

emrolunmutu. Salam din de budur"3 âyetini açklarken de öyle demitir:

“Hanif olmalanndan kast, sünnet olmalan, yakn akrabalardan olan anne,

kzçocuu, kzkarde, hala ve teyzelerle evlenmemeleri ve dier ibadetleri ifa

etmeleridir. Salam dinden kast, Yüce Allah'n gönderdii, meru kld,
insanlara raz olduu din olmasdr.”

4

Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ibn Abbâs: ifadesini açklarken;

“Aynlmak, terk etmek anlamndadr” demitir.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: ifadesini açklarken: “Hak açk bir ekilde

onlara belli olmadktan sonra iman edecek deillerdir” demitir.

7

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Kendilerine apaçk delil

gelinceye kadar..."
8 buyruunu açklarken: “Bu delil Muhammed'dir (uiiaiiaht

alays «selim)” demitir. "...Salam din de budur"9 buyruunu açklarken de:

“Salam olmasndan kast, dosdoru olmasdr” demitir.

1

Beyyine Sur. 1

2

Beyyine Sur. 2

* Beyyine Sur. 5

* Abdurrezzâk (2/378, muhtasar olarak) ve bn Cerîr (24/551-554).
5

Beyyine Sur. 1

6
Beyyine Sur. 1

7 bn Cerîr (24/551).
8
Beyyine Sur. 1

* Beyyine Sur. 5
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "Kendilerine kitap verilenler,

ancak kendilerine o apaçk delil geldikten sonra ayrla dütüler* 1
âyetini

açklarken: "Bu delil Muhammed'dir (sBUiahu aleyhi «sbIM" demitir.

bn Ebî Hatim, Ma'kil’den bildirin Zührî’ye: "Namaz ile zekatn imandan

olmadn söylüyorlar" dediimde, Zührî: "Halbuki onlara ancak, dini yalnz

O'na has klarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz klmalar

ve zekat vermeleri emrolunmutu. Salam din de budur
"2

âyetini okudu ve:

"Sence bunlar imandan mdr, deil midir?” diye sordu.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ b. Ebî Rebâh’a bazlan: "Namaz ile

zekat dinden deildir” deyince, Atâ u karl verdi: "Yüce Allah: "Halbuki

onlara ancak, dini yalnz O'na has klarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk

etmeleri, namaz klmalar ve zekat vermeleri emrolunmutu. Salam din

de budur*3
buyurur. Onun için namaz da, zekat da dindendir.”

Abd b. Humeyd, Muîre’den bildirir: Ebû Vâil’e iman konusunda bir ey
sorulduu zaman: "Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah'a ortak koanlar,

kendilerine apaçk delil gelinceye kadar ayrlacak deillerdi. Allah

tarafndan gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir. O
sahifelerde dosdoru hükümler vardr. Kendilerine kitap verilenler, ancak

kendilerine o apaçk delil geldikten sonra ayrla dütüler. Halbuki onlara

ancak, dini yalnz O'na has klarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk

etmeleri, namaz klmalar ve zekat vermeleri emrolunmutu. Salam din

de budur*
4
âyetlerini okurdu.

iie j* * vj\ \jL*j tjiî *a k
^ 1rî ijpt öi* ol>- fap

Aö pir*

1

Beyyine Sur. 1

J

Beyyine Sur. 5
J
Beyyine 5ur. 5

* Beyyine Sur. 1-5
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"man eden ve sallh amel ileyenler yaratlmlarn en

iyisidir. Onlann Rableri Katndaki mükafat, içinde temelli

ve sonsuz kalacaktan, içlerinden rmaklar akan Adn
cennetleridir. Allah onlardan razdr. Onlar da Allah'tan

razdr. Bunlar, Rabbinden korkan kimseyedir."
(Beyyine Sur. 7, 8)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Hureyre öyle demitin “Meleklerin

Allah katndaki yeri ve konumuna anyor musunuz? Canm elinde olana

yemin olsun ki kyamet gününde mümin kulun Allah katndaki yeri ve

konumu meleklerinkinden daha üstün olacaktr, isterseniz bu konuda: "man

eden ve salih amel ileyenler yaratlmlarn en yisidir
"1

âyetini okuyun.”

bn Merdûye, Hz. Âie’den bildirin “Yâ Resûlallah! Allah katnda

yaratlmlarn en deerlisi kimdir?" diye sorduumda, Allah Resulü Isdiaiiahu aleyh

veseiiem): "Ey Âie! «man eden ve salih amel ileyenler yaratlmlarn en

iyisidir»
2
âyetini okumuyor musun?" karln verdi.

ibn Asâkir, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Hz. Peygamberdin (saiisi«hu aleyhi «sdlem:

yanndayken Hz.Ali kardan geldi. Hz. Peygamber (saiiaiishu deytu «sdlem) onu

görünce: "Canm elinde olana yemin olsun ki bu ve bunun taraftarlar kyamet

gününde kurtulanlardan olacaktr" buyurdu. Sonrasnda: "man eden ve salih

amel ileyenler yaratlmlarn en iyisidir
"3

âyeti nazil oldu. Bundan dolay

Hz. Peygamberiin (uibiiahu skyhi reseiierr) ashâb Ali'yi kardan gördükleri zaman:

“Yaratlmlann en iyisi geliyor" derlerdi .

4

bn Adiy ve bn Asâkiriin Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah (sailsiiah

aleyhi veseiiem):

"

Ali yaratlmlarn en hayrlsdr" buyurmutur .

5

ibn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin "man eden ve salih amel ileyenler

yaratlmlarn en iyisidir. Onlarn Rableri katndaki mükafat, içinde temelli

ve sonsuz kalacaklar, içlerinden rmaklar akan Adn cennetleridir. Allah

onlardan razdr. Onlar da Allah'tan razdr. Bu, Rabbinden korkan

1

Beyyine Sur. 7
1

Beyyine Sur. 7
3

Beyyine Sur. 7
4 bn Asâkir (42/371).
5 bn Asâkir (42/371).
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kimseyedir
" 5

âyetleri nazil olduu zaman Resûlullah (satiaiiah aleyhi «Kellem), Ali'ye:

"Bunlar sen ve taraftarlarndr. Kyamet gününde sizden raz olunacak ve raz

edileceksiniz" buyurdu.

Ibn Merdûye, Hz. Ali'den bildirir: Resûlullah (ullallahu aleyhi vestfem) bana öyle

buyurdu: “Yüce Allah'n: "man eden ve salih amel ileyenler yaratlmlarn

en iyisidir. Onlarn Rableri katndaki mükafat, içinde temelli ve sonsuz

kalacaklar, içlerinden rmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan

razdr. Onlar da Allah'tan razdr. Bu, Rabbinden korkan kimseyedir
" 2

buyruunu iitmedin mi? Kyamet gününde tüm insanlar hesap için diz

çöktüü zaman sen ve taraftarlarn uzuvlarnz bembeyaz olacak ekilde

benimle havuzumun banda buluacaksnz."

1

Beyyine Sur. 7,

8

2

Beyyine Sur. 7,

8



ZILZAL SURES
(MEDENÎ BR SÛREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Zilzâl Sûresi, Medine'de

nazil oldu” demitir.

Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: “Zilzâl Sûresi, Medine’de nazil

oldu” demitir.

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, Muhammed b. Nasr, Hâkim, Taberânî, bn
Merdûye ve Beyhakî $uabu'l-îtnan’da Abdullah b. Amr'dan bildirir: Adamn
biri Resûlullah'n Csallaiiahu »Mi vBSBilem} yanna geldi ve: “Yâ Resûlallah! Bana

Kur'ân’dan (okuyabileceim) bir eyler öret” dedi. Resûlullah (aaiiBflahu »m
veseIIeih):

"
Elif Lâm Râ ile balayan sûrelerden üçünü oku!" buyurdu. Adam:

“Ama yalandm, hafzam yavalad ve dilim de arlat” deyince, Resûlullah

(saMabu aleyhi vesdiem): "O halde Hâ Mîm ile balayan sûrelerden üç tanesini oku

"

buyurdu. Adam ayn mazeretleri tekrarlaynca, Resûlullah (sallMu aleyhi n-seltan

:

"Müsebbihât'lardan (Sebbihisme rabbike ile balayan sûrelerden) üç tane oku
'

buyurdu. Adam ayn mazeretlerini tekrarlayarak: “Yâ Resûlallah! Bana,

bunlarn hepsinin karl olacak bir sûre öret” dedi. Bunun üzerine Allah

Resûlü ona Zilzâl sûresi'ni öretti. Bitirince de adam: “Seni hakla gönderene

yemin olsun ki daha fazlasn okumam” dedi ve dönüp gitti. Resûlullah (srfaitf-u

aleyhi vBsallem) de adamn ardndan: "Adamcaz kurtuldu! Adamcaz kurtuldu
'

buyurdu .

1

Tirmizî, bn Merdûye ve Beyhak^nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah

tsaiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Zilzâl Sûresi’ni okuyan kii, Kur'ânn

yansn, hlâs Sûresi'ni okuyan kii Kur’ân’tn üçtebirini, Kâfirûn Sûresi'ni

okuyan kii de Kur'ân'n dörttebirini okumu gibi olur."*

1 Ahmed 11/139 (6575), Ebû Dâvud (1399), Nesâî, S. el-Kiibrâ (8027, 10552), Hâkim

(2/532, "sahîh"). Taberânî (158) ve Beyhakî (2512). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da".f

Sünen Ebî Dâvud, 300).
2
Tirmizî (2893) ve Beyhakî (2516). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îf Sünen et-

Tirmizî, 548).
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Tirmizî, bnu'd-Durays, Muhammed b. Nasr, Hâkim ve Beyhakî'nin bn

Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (didUm <*># msüm): "Zilâl Sûresi

Kur'ân'n yansna, hlâs Sûresi Kur'ân’n üçtebirine, Kâfirûn Sûresi de

Kur'ân'n dörttebirine denktir

"

buyurmutur.

1

ibn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi vasaiiem):
"
Bir

gecede Zilzâl Sûresi'ni okuyan kii, Kur'ân'n yansn okumu gibi saylr"

buyurduunu iittim.

Ebû Dâvud ve Beyhakî Sünen'de Cüheyne kabilesinden bir adamdan

bildirin "Sabah namaznn her iki rekatnda Resûiutlah'n (sbUbUbIu aleyhi «kem Zilzâl

Sûresi’ni okuduunu iittim. Ancak unutarak m, yoksa bilerek mi bunu

yaptn bilmiyorum."
2

Saîd b. Mansûr, Saîd b. el-Müseyyeb’den bildirir: "Resûlullah (zBbilahu »Mi

vB*diem) ashâbna sabah namazn kldnrken ilk rekatta Zilzâl Sûresi’ni okudu,

ikinci rekatta da ayn sûreyi okudu."

Ahmed, Muhammed b. Nasr, Taberânî ve Beyhakî Sünen'de Ebû

Umâme’den bildirir: "Resûlullah iseiiaiiehu akyhi «selim) vitir namazndan sonra

oturarak iki rekat daha klard ve bunlarda Zilzâl ile Kâfirûn sûrelerini

okurdu ."3

Muhammed b. Nasr ve Beyhakî, Enes’ten bildirir: "Resûlullah Maiiahu aleyhi

YEjdiem) vitir namazndan sonra oturarak iki rekat daha klard. lk rekatta Fâtiha

ile Zilzâl sûrelerini, ikinci rekatta ise Kâfirûn Sûresi'ni okurdu ."4

bnu’d-Durays, Âsm'dan bildirir:
"

Zilzâl Sûresi'nin Kur'ân'n yansna,

dörttebirine denk olduu söylenirdi.”
1

hlâs Sûresi'nin Kur’ân’n üçtebirine,

Kâfirûn Sûresi’nin ise Kur’ân’n

1

Tirmizî (2894), bnu'd-Durays (298), Muhammed b. Nasr, Muhlasaru Kiyâmi’l-Leyl

(sh. 65), Hâkim (1/566, "sahîh") ve Beyhakî (2514). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'tf

Sünen el-Tirmizî, 550).
7

Ebû Dâvud (816) ve Beyhakî (2/390). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 730).
3 Ahmed 36/584 (22246, 22313), Muhammed b. Nasr, Muhlasaru Kiyâmi'l-Leyl (sh.

130), Taberânî (8064, 8065) ve Beyhakî (3/33, 34). Müsted’ in muhakkikleri: "Sûrelerin

isminin verilmesi haricinde sahîh liayrihi hadistir" demilerdir.
4
Beyhakî (3/33).



544 3 Zilzâl Sûresi &

u 6u$ Jiij * tfal JtjSri ç^lj * liîijij «>:# cJ^j im

jjibil jJuâj ^ ijj otj Ujbi-Î jJ^j jiijj * L^J

"Yer dehetle sarsldkça sarsld, yeryüzü arlklarn
darya çkard ve insann: «Buna ne oluyor?» dedii
zaman; ite o gün yer, kendi haberlerini anlatr, çünkü
Rabbin ona vahyetmitir. O gün insanlar yaptklarnn
kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler/'

(Zilzâl Sur. 1-6)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Yer dehetle sarsldkça sarsld, yeryüzü

arlklarn darya çkard ve insann: «Buna ne oluyor?» dedii zaman;

ite o gün yer, kendi haberlerini anlatr. Çünkü Rabbin ona vahyetmitir
" 2

âyetlerini açklarken: "Yer alt tarafndan harekete geçirildii, içindeki ölüleri

çkarp darya att ve kafir kii bunu görüp: "Yere ne oluyor?” dedii

zaman sarslan yeryüzü kendisine olanlan anlatmaya balar. Zira Yüce Allan

ona bunu anlatmasn vahyedip emretmitir” demitir. "O gün insanlar

yaptklarnn kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler
"

3

âyetini

açklarken de: "O günü insanlar dört bir taraftan bölük bölük dönmeye

balarlar” demitir/

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'h

bildirdiine göre Mücâhid: "Yeryüzü arlklarn darya çkard zaman '" 5

âyetini açklarken: "Yeryüzünün mezarlarda olanlar çkanp darya

atmasdr” demitir. "te o gün yer, kendi haberlerini anlatr"* âyetini

açklarken: "Yer insanlara, üzerinde yaptklar eyleri kendilerine anlatr"

1 bnu'd-Durays (300).
1
Zilzâl Sur. 1-5

3

Zilzâl Sur. 6
4 bn Cerîr (24/559, 562) ve Fethu'l-Barîde (8/727) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
5
Zilzâl Sur. 2

s
Zilzâl Sur. 4
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demitir. "Çünkü Rabbin ona vahyetmitir" 1
âyetini açklarken: "içinde

bulunanlar darya çkarmasn Rabbi ona vahyedip emretmitir" demitir.

2

bnuM-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yeryüzü arlklarm

darya çkard zaman"3
âyetini açklarken: "çindeki hazineler ile ölüleri

çkarmasdr" demitir.

Müslim ve Tirmizî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiuUu

aleyhi yesaiiam) öyle buyurmutur: "Yeryüzü içerisinde bulunan altn ve gümüleri

sütunlar eklinde darya atar . Katil gelip: «Ben bunlar için bililerini

öldürdüm» der. Akrabalaryla ilikilerini kesen kii gelir ve: «Ben bunlar

yüzünden akrabalarmla bam kestim» der. Hrsz gelir ve: «Bunlar yüzünden

benim elim kesildi» der. Sonra hepsi de bu altn ile gümülerden bir ey

alamadan brakp giderler."

4

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Hâkim,

ibn Merdûye ve Beyhakî uûbu'/-fma«’da Ebû Hureyre’den bildirin Resûlullah

(uflahahu aleyhi veteiiem}: "ite o gün yer, kendi haberlerini anlatr"
s
âyetini okudu ve:

"Verecei bu haberler nedir biliyor musunuz
?"

diye sordu. Ashâb: "Allah ve

Resûlü daha iyi bilir?" dediinde, Allah Resûlü {saiiefishu eMi nadim) öyle buyurdu:

"Yer, üzerinde yaayan ne kadar erkek ve kadn varsa bir bir hepsinin hakknda:

«Filan günde unu unu yapt» diyerek ahitlikte bulunur. Haberlerini

anlatmas budur.

6

ibn Merdûye ve Beyhakî, Enes b. Mâlik’ten bildirir: Resûlullah Maiiahu aleyhi

vesdlnn): "Yeryüzü kyamet gününde üzerinde ilenen her türlü ameli haber verir"

buyurdu ve: "Yer dehetle sarsldkça sarsld, yeryüzü arlklarn

darya çkard ve insann: «Buna ne oluyor?» dedii zaman; ite o gün

3

Zilzâl Sur. 5
J bn Cerîr (24/559-561).
3
Zilzâl Sur. 2

4 Müslim (1013) ve Tirmizî (2208).
5
Zilzâl Sur. 4

‘ Ahmed 14/455 (8867), Tirmizî (2429, 3353, "sahîh"), Nesâî, S. el-Kübrâ (11693),

Hâkim (2/256, 532, "sahîh"), Tahricu Ahâdîsi'l-Keafda (4/261, 262) geçtii üzere bn
Merdûye ve Beyhakî (7298). snad zayftr (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizî, 428,

664).
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yer, kendi haberlerini anlatr*
1

âyetlerini okudu. Sonra öyle buyurdu:

"Haberleri nedir biliyor musunuz? Cebrai geldi ve: «Yerin haberleri anlatmas

,

kyamet gününde üzerinde yaplan her türlü eyi söylemesidir» dedi."
2

Taberânî'nin Rabîa el-Curaî'den bildirdiine göre Resûlullah (»uiahu deyt

reselim) öyle buyurmutun "
Yerden kendinizi koruyunuz. Yer sizin annenizdir

(içine alacaktr) ve kyamet gününde hayr olsun er olsun üzerinde yaplan her

eyi haber verecektir. "
3

Abd b. Humeyd, Hakem'den bildirir: Ebu Umâme'yi Mescid-i Haram’da

farz namaz klarken gördüm. Farz namaz bitirdikten sonra Mescid’in içinde

deiik yerlerinde namaz klmaya balad. Bitirdikten sonra: "Bu yaptn
nedir?" diye sorduumda öyle dedi: "Yer dehetle sarsldkça sarsld,

yeryüzü arlklarn darya çkard ve insann: «Buna ne oluyor?» dedii

zaman; ite o gün yer, kendi haberlerini anlatr
"4

âyetlerini okudum.

Kyamet gününde benim de lehime ahitlik yapmasn istedim."

bn Ebî eybe Musannefte, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu’t-Münzir ve

bnu'l-Enbârî MesShifde smâîl b. Abdilmelik'ten bildirin Saîd b. Cübeyr'in

akam namaznda Zilzâl Sûresi’nî okurken, "te o gün yer, kendi haberlerini

anlatr
"5

âyetini bazen: "i3 tü-l ^ (=te o gün yer haberlerini haber

verir)"

6

lafzyla, bazen de lafzyla okuduunu iittim."

Abd b. Humeyd’in lafz ise öyledir: “Saîd b. Cübeyr’in, bu âyeti Abdullah

b. Mes’ûd'un kraatine göre “liS&U (=te o gün yer haberlerini haber

verir)" lafzyla okuduunu iittim. Bazen de bu âyeti: “U3&-I iâii
8

lafzyla okumutur.”
9

1

Zilzâl Sur. 1-4

2

Tahrîcu Ahâdîsi'l-Keâfda (4/261, 262) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (7296,'

5
Taberânî (4596). Zayf hadistir (Bakm: Elbânl, Da'îfu'i-Câmi', 2407).

4
Zilzâl Sur. 1-4

5
Zilzâl Sur. 4

* Eldeki mushafa muhalif olduu âz bir kraattir.
7
Zilzâl Sur. 4

0
Zilzâl Sur. 4

s bn Ebî eybe (1/358) ve bn Cerîr (24/560).
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ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "liit"
1

ifadesini: "Frka frka,

bölük bölük" eklinde açklamtr.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre ibn Cüreyc: "O gün insanlar

yaptklarnn kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler"
2
âyetini

açklarken öyle demitir. "Bu ekilde frkalar halinde döndükten sonra bir

daha da bir araya gelmezler. Denilir ki bu sûre mana olarak esiz ve çok

kapsaml bir sûredir."

"Kim zerre miktar iyülk yapmsa onu görür. Kim de zerre

miktar kötülük yapmsa onu görür." (Zilzâl Sur. 7. s)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî M. el-Evsat’ta, Hâkim

Târih'de, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman'da Enes'ten bildirir: Ebû

Bekr, Hz. Peygamber (süHaiM aleyh, «Mam) ile birlikte yemek yerken, "Kim zerre

miktar iyilik yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa
onu görür"

3

âyetleri nazil oldu. Ebû Bekr bu âyetleri duyunca yemeyi brakt

ve: "Yâ Resûlallah! Yaptm zerre kadar kötülüklerin de mi karln
göreceim?" diye sordu. Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi wseiie.it) u karl verdi: "Ey

Ebû Bekr! Dünyada gördüün ve houna gitmeyen eyler yaplan zerre miktar

kötülüklerin karldr. Yaplan zerre miktar iyiliklerin karl ise kyamet

gününde sana verilmek üzere bekletilir.
"*

shâk b. Râhûyeh, Abd b. Humeyd, Hâkim ve bn Merdûye, Ebû Esmâ'dan

bildirir Ebû Bekr, Resûlullah (sBaiiahu aleyhi vesellem) ile birlikte yemek yerken, "Kim

zerre miktar iyilik yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar kötülük

yapmsa onu görür"
5

âyetleri nazil oldu. Ebû Bekr bu âyetleri duyunca

yemeyi brakt ve: "Yâ Resûlallah! Yaptmz her türlü kötülüün karln
görecek miyiz?" diye sordu. Allah Resûlü Mallak, eM «seM u karl verdi:

1
Zilzâl Sur. 6

2
Zilzâl Sur. 6

3
Zilzâl Sur. 7, 8

A bn Cerîr (20/513, 24/564, 565), bn Kesir, Tefsirde (8/484) geçtii üzere bn Ebî

Hatim, Taberâm (8407) ve Beyhakî (9808).
s
Zilzâl Sur. 7,

8
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"Dünyada iken karlatnz hounuza gitmeyen eyler yaplan kötülüklerin

karldr. Yaplan iyilikler ise onlar yapanlar için kyamet gününde verilmek

üzere bekletilir.
"l

bn Ebi'd-Dünya Kitâbu'l-Bukâ’da , ibn Cerîr, Taberânî, ibn Merdûye ve

Beyhakî uabu'l-îman'da Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirir: Zilzâl Sûresi

nazil olduunda Ebu Bekr, Resûlullah'n (uiiaHahu aleyhi «alfan) yannda oturuyordu

ve alamaya balad. Resûlullah (salBlshu aleyhi resellem): "Ey Ebû Bekri Neden

alyorsun
?"

diye sorunca, Ebû Bekr: "Na2il olan bu sûreden dolay

alyorum" karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (uyishuohMvmhn): "ayet

hata ve günah ileyip balanmayacak olsaydnz Yüce Allah hata ve günah

ileyip balanacak bakalarn yaratrd" buyurdu .

2

ibn Merdûye, Ebû Eyyûb el-Ensâri'den bildirir: Resûlullah (saUallahu aleyhi vedM

ile Ebû Bekr birlikte yemek yerken, "Kim zerre miktar iyilik yapmsa onu

görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa onu görür
"3

âyetleri nazil

oldu. Bunun üzerine Resûlullah (srftallahu aleyhi reselM yemeyi brakt ve öyle

buyurdu: "çinizden iyilik yapanlar bunun karln âhirette alacaklardr.

çinizden kötülük yapanlar da bunun karlm dünyada iken çeitli belalar ve

hastalklar dolaysyla göreceklerdir. çinde zerre miktar hayr olan kii de

Cennete girecektir."

bn Merdûye, Ebû drîs el-Havlânî'den bildirir: Ebû Bekr, Resûlullah (saiuiiahu

aleyhi veseiiem) ile birlikte yemek yerken, "Kim zerre miktar iyilik yapmsa onu

görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa onu görür
"4

âyetleri nazil

oldu. Ebû Bekr bu âyetleri duyunca yemeyi brakt ve: “Yâ Resûlallah!

Yaptm zerre kadar iyilik ve kötülüklerin de mi karln göreceiz?" diye

sordu. Allah Resûlü (uHallahu aleyhi nscllm) u karl verdi: "Ey Ebû Bekr! Dünyada

gördüün ve houna gitmeyen eyler yaplan zerre miktar kötülüklerin

karldr. Yaplan zerre miktar iyiliklerin karl ise kyamet gününde sana

verilmek üzere bekletilir. "Banza gelen herhangi bir musibet ellerinizle

1

Metâlib'de (4181) geçtii üzere shâk b Râhûyeh ve Hâkim (2/532, 533). Elbâr, es-

Silsiletu'd-Da'îfe de (5212) hadisin zayf olduunu söylemitir.
3 bn Ebi'd-Dünya (86), bn Cerîr (24/567, 569), Taberânî (87) ve Beyhakî (7103).
3

Zilzâl Sur. 7, 8
4
Zilzâl Sur. 7, 8
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ilediklerinizden ötürüdür. O, yine de çounu affeder
" 1

âyeti de bunu

dorulamaktadr.
"

2

bn Ebî Hatim, Ebû Saîd el-Hudri’den bildirir: "Kim zerre miktar iyilik

yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa onu görür"*

âyetleri nazil olduunda: "Yâ Resûlallah! Yaptm her eyin karln
görecek miyim?” diye sordum. Allah Resûlü (saiiaUahu dertli «eseiiam): "Evet!" karln
verdi. "Büyük olanlann hepsini mi?” diye sorduumda, Allah Resûiü (saüaiiahu eieyhi

meltem): "Evet!" karln verdi. "Peki, küçük olanlann da hepsini mi?” diye

sorduumda yine: "Evet!" karln verdi. Ben: "vay anam!” deyince, Allah

Resûiü (sdisiiahu aleyh* veseHe-r.): "Sevin ey Ebû Saîd! Yaplan bir iyilik on katndan yedi

yüz katma kadar karlk bulur. Yaplan bir kötülük ise sadece misliyle karlk

bulur. Yüce Allah diledii eyleri de affeder. çinizden hiç kimse kendi ameliyle

kurtulacak deildir

"

buyurdu. "Sen de mi kendi amelinle kurtulamazsn?”

diye sorduumda, Allah Resûiü (saiialiahu aleyhi »eseliem): “Yüce Allah rahmetiyle

kuatmadktan sonra ben de kurtulamam" buyurdu .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Kim zerre miktar iyilik

yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa onu görür
"5

âyetlerini açklarken öyle demitir: "Onlar içleri çektii halde, yiyecei

yoksula, öksüze ve esire yedirirler
"6

âyeti nazil olduunda Müslümanlar

yaplacak basit ve ufak yardmlarn herhangi bir sevabnn olmayacan

düünürlerdi. Bundan dolay kaplarna bir dilenci geldii zaman ona birkaç

hurma veya ekmek parças vermeyi gereksiz görür: "Bunlann bizim için bir

deeri yok. Ancak çok sevdiimiz eyleri verdiimiz zaman karlnda
mükafalandnlrz” der ve onu geri çevirirlerdi. Bazlan da yalan söyleme,

harama bakma, gybet ve benzeri eyleri basit günahlardan sayar ve: "Yüce

Allah Cehennemi büyük günah ileyenlere vaad etmitir” diyerek bunlardan

dolay birbirlerini knamazlard. Yüce Allah indirdii bu âyetlerle az ve basit de

olsa hayrl eyleri yapmalann tevik etmi ve az görülen bu eyin zamanla

büyüyüp çoalabileceim ifade etmitir. Bunun karlnda onlar basit de

1 ûra Sur. 30
2 bn Cerir (24/565). Dârakutnî. lel'de (1/227): "Mürseldir" demitir.
J

Zilzâl Sur. 7, 8
4 bn Kesîr, Tefsir’de (8/484) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
s
Zilzâl Sur. 7, 8

5 nân Sur. 8
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olsa kötü eylere kar uyarm ve basit olarak balayan kötülüklerin zamanla

büyüyüp çoalabileceim bildirmitir. Kii zerre yani karnca arlnda olsa

dahi bir iyilik yapmsa onu amel defterinde görecek ve zaman gelince buna

çok sevinecektir.

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin el-Ba's'da bildirdiine göre bn

Abbâs: "Kim zerre miktar iyilik yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar

kötülük yapmsa onu görür
" 2

âyetlerini açklarken öyle demitin "Mümin

olsun kafir olsun dünyada iyilik veya kötülük yapan kiiye Yüce Allah kyamet

gününde bunu gösterecektir. Mümine iyilikleri ile kötülüklerini gösterecek,

kötülüklerini balarken iyiliklerini sabit brakacaktr. Kafire de iyilikleri ile

kötülüklerini gösterecek, yapt iyilikleri kabul etmeyip geri çevirirken

kötülüklerinden dolay da onu cezalandracaktr.” 3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Muhammed b. Ka'b bu âyetleri açklarken öyle demitin "Zerre miktar

da olsa iyilik yapan kafir bunun karln dünyada iken kendinde veya

malnda veya ailesinde görür. Bundan dolaydr ki öldüü zaman yapt
iyiliklerin karln tamamyla alm olarak dünyadan aynlr. Zerre miktan da

olsa kötülük yapan mümin kii de bunun karln dünyada iken kendinde

veya malnda veya ailesinde görür. Bundan dolaydr ki öldüü zaman yapt
kötülüklerin cezasn tamamyla çekmi olarak dünyadan aynlr.”

4

bnu'l-Mubârek Ztffufde, Ahmed, Abd b. Humeyd, Nesâî, Taberânî, Hâkim

ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ferezdak'n amcas olan Sa'sa'a b.

Muâviye, Hz. Peygamberin Mafohu aisyhi «aflen) yanna geldi. Hz. Peygamber

(sBisiiahu aleyhi vasciiem) ona: "Kim zerre miktar iyilik yapmsa onu görür. Kim de

zerre miktan kötülük yapmsa onu görür
"5

âyetlerini okuyunca, Sa'sa'a:

"Bu âyetler dnda Kurîân'dan artk bir ey duymasam da olur” dedi .

6

' bn Kesîr, Tefsir
1de (8/484, 485) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3
Zilzâl Sur. 7,

8

3 bn Cerîr (24/563) ve Beyhakî (59).
4
Abdurrezzâk (2/388) ve ibn Cerîr (24/563, 564).

s
Zilzâl Sur 7, 8

6
bnu'l-Mubârek (80), Ahmed 34/200, 201 (20593-20595), Nesâî, S. el-Kübrâ (11694),

Taberânî (7411) ve Hâkim (3/613). bn Hacer, el-sâbe'dc (3/429) der ki: "Ferezdak'n

Sa'sa'a diye bir amcas yokhjr. Sa'sa'a, Ahnef b. Kays'n amcasdr."
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Saîd b. Mansûr, Abdullah b. Hantab’dan bildirir: Resûlullah (ssiioi^u aiaytu veseiem)

içlerinde bir bedevinin de bulunduu bir mecliste: "Kim zerre miktar iyilik

yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa onu görür"
1

âyetlerini okudu. Bedevi: “Yâ Resûlallah! Zerre miktar da olsa m?" diye

sorunca, Allah Resulü (ssIIbIbHu aleyhi vbsbIM: "Evet!" karln verdi. Bedevi: "Vay

halime!” diyerek kalkt ve bu âyetleri tekrar ede ede oradan ayrld. Hz.

Peygamber (saiiaiUm aleyhi «»ilam) de arkasndan: "îman bedevinin kalbine iledi!"

buyurdu.

Abdurrezzâk, Saîd b. Masûr ve Abd b. Humeyd, Zeyd b. Eslem’den

bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiytj aleyhi w»im): "Kim zerre miktar iyilik yapmsa

onu görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa onu görür"

2

âyetlerini

okuyunca bunu duyan adamn biri kalkt ve ellerini bana götürüp: “Vay

halime!” demeye balad. Hz. Peygamber ballMu aleyhi verilcm) de: "Adam hakkyla

iman etti!" buyurdu .

1

bnu’l-Mubârek, Zeyd b. Eslem'den bildirir: Adamn biri: “Yâ Resûlallah!

Zerre miktan da olsa iyilik veya kötülük yapan biri mutlaka bunun karln
görecek mi?” diye sorunca, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem); "Evet!" karln
verdi. Adam: “Vay halime!” diye diye oradan gidince, Allah Resûlü

arkasndan: "Adam iman etti" buyurdu .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Zeyd b. Eslem'den bildirir:

Hz. Peygamber (sibii^ aleyh »seiM, Kur'ân örenmesi için birini bir adama yollad.

Öreten adam: "Kim zerre miktar iyilik yapmsa onu görür. Kim de zerre

miktar kötülük yapmsa onu görür"
5
âyetlerine ulanca, örenen kii: “Bu

kadan benim için yeterlidir!” dedi. Öreten kii daha sonra Allah Resûlü (taylak

aiay resdkmj'e: “Yâ Resûlallah! Bir eyler örenmesi için yanma gönderdiin

adam, "Kim zerre miktar iyilik yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar

kötülük yapmsa onu görür"
6
âyetlerine ulanca bu kadannn kendisine

1

Zilzâl Sur. 7, 8
2

Zilzâl Sur. 7. 8

3 Abdurrezzâk (2/388).

* bnu'l-Mubârek (81).
5
Zilzâl Sur. 7, 8

5
Zilzâl Sur. 7, 8
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yeterli olacan söyledi" deyince, Hz. Peygamber (ssUllshu aieyfî veznem): "Onu

brak, anlamas gerekeni anlam" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirir: Bize anlatlana göre adamn biri

Kur’ân dinlemek üzere birine gitti. "Kim zerre miktar iyilik yapmsa onu

görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa onu görür
" 2

âyetlerini

duyunca: "Yeter! Bu kadan bana yeter! Zerre miktar bir iyilik yaparsam

karln göreceim. Zerre miktar kötülük yapmam halinde bunun da

karln göreceim" dedi. Bize bildirilene göre Hz. Peygamber {sn\\»Mu sieyti

vnsJiamibu sûre için: ",Mânâ olarak esiz ve çok kapsaml bir sûredir" buyururdu.

bnu'l-Mubârek ve Abdurrezzâk, Hasan(- Basrî)'den bildirir. "Kim zerre

miktar yilik yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa

onu görür
" 3

âyetleri nazil olunca Müslümanlardan biri: "Bu kadan benim için

yeterli! Zerre kadar da olsa iyilik veya kötülük yaptm zaman bunun

karln göreceim. Bundan daha iyi bir uyan olamaz" dedi .

4

bn Ebî eybe ve Ebû Nuaym’n Hilye ’de bildirdiine göre Hâris b. Süveyd,

Zilzâl Sûresi’ni okudu. "Kim zerre miktar iyilik yapmsa onu görür. Kim de

zerre miktar kötülük yapmsa onu görür
"5

âyetlerine ulanca: "Bu, pek

dakik ve çetin bir hesaptr" dedi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krîme: "Kim zerre miktar iyilik

yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa onu görür"
7

âyetlerini açklarken öyle demitir: Burada kastedilenler kafir ile mümin

kiidir. Kafir kyamet gününde amel defteri kendisine verilince dünyadayken

yapt tüm iyiliklerin yazl olduunu görür. Ancak yapt bu iyilikler kabul

görmez ve geri çevrilir. te: "Yaptklar her ii ele alr, onu toz duman

ederiz
"8

âyetinde ifade edilen durum budur. Kafir bu durum karsnda

umutsuzlua kaplr ve yüzü kapkara kesilir. Mümin de kyamet gününde

1

Abdurrezzâk (2/388).
2

Zilzâl Sur. 7, 8
3
Zilzâl Sur. 7, 8

4
bnu'l-Mubârek (82) ve Abdurrezzâk (2/388).

* Zilzâl Sur. 7, 8
6 bn Ebî eybe (14/11) ve Ebû Nuaym (4/127).
7
Zilzâl Sur. 7, 8

1

Furkân Sur. 23
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amel defteri kendisine verilince dünyadayken yapt tüm kötülüklerin yazl

olduunu görür. Ancak bu kötülükleri balanr. te: "...Allah onlarn

kötülüklerini iyiliklere çevirir..."
1 buyruunda ifade edilen durum budur.

Mümin bu durum karsnda yüzü nee ve mutluluktan bembeyaz parlar.

bn Cerîr, Selmân b. Âmir'den bildirin Allah Resûlü (sdMU» aM nuiinO'e: "Yâ

Resûlallah! Babam akrabalann gözetir, verdii sözleri yerine getirir ve

misafirini arlard" dedim. Allah Resûlü (salMu aleyhi veseiiem):
"
slam'dan önce

(Cahiliye döneminde) mi öldü?" diye sorunca: "Evet!" dedim. Bunun üzerine:

"Bunlarn (âiiretle) ona bir faydas olmuyacak. Ancak yapt bu eyleri onun

soyundan gelenler (dünyada
)
görecektir. Bundan dolay hüsrana uramayacak,

zillete maruz kalmayacak vefakir dümeyeceksiniz" buyurdu .

2

Ahmed ZûTd’de ve Ibnu'l-Münzir, Ebu’d-Derdâ’dan bildirir: "ayet u üç

ey olmasayd dünyada bir an bile kalmay istemezdim! Biri, gece-gündüz

beni yaratan için yüzümü secdeye götürmem ve bunun ileriki hayatm için

yatrm olmas; dieri uzlete çekilmek, dieri de meyve seçer gibi sözlerini

seçip öyle konuan kiilerle birlikte oturmaktr. Takvann kâmil olan kiinin

zerre miktan olan bir eyde dahi Yüce Allah’a kar takval olmasdr. Hatta

helal olarak gördüü bir eyi haram olabilir endiesiyle terk etmesidir. Bu da

onunla haramlar arasnda bir engel olur. Yüce Allah da kullarna sonunda

gidecekleri yeri belirtmi ve: "Kim zerre miktar iyilik yapmsa onu görür.

Kim de zerre miktar kötülük yapmsa onu görür"
5 buyurmutur. Bundan

dolaydr ki kaçnmak için hiçbir kötü eyi asla küçük görme! Yapmak için de

hiçbir iyi eyi deersiz görme."4

bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah MaUata bM*

vBseiEir): "Bilin ki Cennet ile Cehennem kiiye ayakkab bandan bile daha

yakndr. "Kim zerre miktan iyilik yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar

kötülük yapmsa onu görür"
5 buyurmutur .

1

1

Furkân Sur. 70
2 bn Cerîr (24/567, 568) ve Taberânî (6213). Heysemî. Mecnau'z-Znâid'de (1/119) der

ki: "Ravileri güvenilirdir/'
3
Zilzâl Sur. 7,

8

4 Ahmed (sh. 135, muhtasar olarak).
s
Zilzâl Sur. 7,

8
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie: “Resûlullah'n (ntaMu aieyfü nsllMn):

"Yarm hurma vererek de olsa kendinizi Cehennem ateinden koruyun"

buyurduunu iittim" demi ve: "Kim zerre miktar iyilik yapmsa onu

görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa onu görür
"2

âyetlerini

okumutur.

Abd b. Humeyd, Katâde’den bildirir: Bize anlatlana göre Hz. Âie'ye bir

dilenci gelince ona bir hurma tanesi verilmesini söyledi. Birisi ona: ' Ey

müminlerin annesi! Sadaka olarak bir hurma m veriyorsunuz!" deyince, Hz.

Âic: “Vallahi evet! nsanlar çoktur ve Allah’tan bakas onlar doyuramaz.

Art bu hurma tanesinde birçok zerre miktar iyilik yok mu?" karln verdi.

Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre dilencinin biri Hz. Âie'ye

geldi. Hz. Âie, hizmetçisine: "Ona yiyecek bir eyler veri' dedi. Hizmetçi bir

hurma tanesi bulunca: “Bu hurmay ona vereyim mi?" diye sordu. Hz. Âie:

“Bu hurma tanesinde birçok zerre miktan iyilik yok mu ki?" karln verdi .

3

Mâlik, bn Sa’d, Abd b. Humeyd ve Beyhakî’nin deiik kanallardan

bildirdiine göre dilencinin biri Hz. Âie'ye geldi. Hz. Âie yannda bulunan bir

sepet üzümden bir üzüm tanesi alp dilenciye verdi. Neden bu kadar az

verdii kendisine sorulunca: "Bu üzüm tanesi birçok zerreden daha ardr”
karln verdi ve: "Kim zerre miktar iyilik yapmsa onu görür

"

4

âyetini

okudu.
s

Abd b. Humeyd, Câfer b. Burkân'dan bildirin Bize bildirilene göre Ömer b.

el Hattâb’n yanna miskin biri geldi. Ömer elindeki üzüm salkmndan ona bir

tane üzüm tanesi verdi ve: “Bu üzüm tanesinde birçok zerre miktan iyilik

vardr” dedi.

bn Ebî eybe, Ebû Medine’den bildirir: Dilencinin biri Abdurrahman b.

Avf’tan bir ey isteyince Abdurrahman önündeki üzümden bir üzüm tanesi

1

Münziri et-Terîb (4/95, 96, el-Isbehârû'den naklen). Zayf hadistir (Bakn: Eltini,

Da'îfu't-Tertb, 1833).
2
Zilzâl Sur. 7, 8

3
Beyhakî (3465).

4
Zilzâl Sur. 7, 8

5 Mâlik (2/997), bn Sa'd (8/490) ve Beyhakî (3466).



Âyet: 7, 8 555

verdi. Oradakilerin onun bu hareketini beenmedii görünce de: “Bu Ü2üm
tanesinde birçok zerre miktan iyilik vardr" dedi .

1

Abd b. Humeyd, Atâ b. Ferrûh'tan bildirir: Dilencinin biri Sa'd b. Mâlik'e

gelip bir eyler istedi. Sa'd önündeki hurma tabandan bir hurma tanesi alp

dilenciye uzatt. Ancak dilenci elini kapayp almak istemeyince, Sa'd: "Yazk

sana! Yüce Allah zerre miktan ve hardal tanesi kadar iyilii bile kabul ediyor.

Peki, bu hurma tanesinden kaç tane zerre çkar?" dedi.

bn Sa’d'n bildirdiine göre eddâd b. Evs Müslümanlara bir hutbe verdi.

Yüce Allah'a hamdu senada bulunduktan sonra öyle dedi: "Ey insanlar! Bilin

ki dünya hemen önünüzdedir ve ondan iyi olan da kötü olan da rzklanr.

Âhiret ise daha sonra gelecek olandr. Orada muktedir olan bir hükümran

hüküm verir. Bilin ki hayrlar bütünüyle Cennettedir. Kötülükler de tümüyle

Cehennemdedir. Bilin ki zerre miktan iyilik yapan bunun karln görecek,

zerre miktan kötülük yapan da bunun karln görecektir."

Zücâcî ÂmâîVöe Enes b. Mâlik'ten bildirir: Dilencinin biri Hz. Peygamber'e

(seiiaiiahu aleyhi veseiiem) gelip bir eyler istedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vasaiiam) ona bir

hurma tanesi verdi. Dilenci: "Peygamberlerden biri bir hurma tanesi mi

veriyor!" deyince, Allah Resûlü (saiialahu aleyhi «seM: "Bu hurma tanesinde birçok

zerre miktan hayr olduunu bilmiyor musun?" karln verdi.

Hennâd'n bildirdiine göre bn Abbâs: "...Zerre miktar..."
2

ifadesini

açklarken elini topraa daldnp çkard. Sonra üzerindeki toza üfledi ve:

"Elimden uçuan bu eylerden her biri zerre miktardr" dedi .

3

Haan b. Süfyân Müsned’de ve Ebû Nuaym Hilye’de eddâd b. Evs'ten

bildirin Resûlullah'n (niiaUahuBieyhivBseiiemi öyle buyurduunu iittim: "Ey insanlar!

Bilin ki dünya hemen önünüzdedir ve ondan iyi olan da kötü olan da nzklanr.

Âhiret ise vaad edilmi ve üphesiz gelecek olan bir eydir. Orada muktedir olan

bir hükümran hüküm verir. Orada hakk geçerli klarken batl da yok eder. Ey

insanlar! Dünyann deil âhire tin çocuklar olun! Zira her bir çocuk kendi

annesinin peinden gider. Yüce Allah'n uyanlarn dikkate alarak amel edin.

1 bn EM eybe (3/113).
2
Zilzâl Sur. 7,

8

3 Hennâd (193).
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Bilin ki amellerinizden hesaba çekileceksiniz. Yüce Allah'n huzuruna

çkacaksnz ki bundan kaç yoktur. Bilin ki "Kim zerre miktar iyilik

yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar kötülükyapmsa onu görür."1

Mâlik, Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Mâce, Ebû Hureyre’den

bildirin Resûlullah (nbiishu eieyh veseüam): Atlar üç çeittir. Bu atlar, bazlar için

sevap vesilesi iken bazlar için (günahlara kar) örtü, bazlar için de günaha

vesiledir..." buyurdu. Kendisine merkepler konusu sorulunca da öyle

buyurdu: "Bu yönde içerik olarak benzersiz ve kapsaml olan: «Kim zerre

miktar iyilik yapmsa onu görür. Kim de zerre miktar kötülük yapmsa
onu görür»

2
ayetleri dnda bana bir ey indirilmi deildir."

3

1

Zilzâl Sur. 7, 8; Ebû Nuaym (1/264, 265) ve Taberânî (7158). Heysemî, Mecmau'z-
Zeüâidde (2/188, 189) der ki: "snadnda çok zayf biri olan Ebû Mehdî Saîd b. Sinan
vardr."

2
Zilzâl Sur. 7y 8

3
Mâlik (2/444), Ahmed 13/7, 14/532, 534 (7563, 8977, 8979), Buhârî (2371, 2860, 3646,

4962, 4963, 7356), Müslim (987), Nesâî (3564, 3565) ve bn Mâce (2788).



ADIYAT SURES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Âdiyât Sûresi, Mekke'de

nazil oldu" demitir.

Ebû Ubeyd Fadâil’de Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre ResûlulIah(saWBhj

BEyii vESEBm): "Zilzâl Sûresi, Kur'ân'n yansna denktir. Âdiyât Sûresi de

Kur'ân'n yarsna denktir" buyurmutur.

1

Muhammed b. Nasdn Atâ b. Ebî Rebâh vastasyla ibn Abbâs’tan

bildirdiine göre Resûlullah (saUaiiBhu aleyhi «senem) öyle buyurmutur: "Zilzâl Sûresi

Kur'ân'n yansna, Âdiyât Sûresi Kur'ân'n yansna, hlâs Sûresi Kur'ân'n

üçte birine, Kâfirûn Sûresi de Kur'ân'n dörtte birine denktir."
2
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"And olsun Allah yolunda kotukça koanlara. And olsun

kvlcmlar saçanlara. Sabah sabah akna çkanlara ve tozu

dumana katanlara. Düman topluluunun içine dalanlara

ki, insan gerçekten Rabbine kar pek nankördür. Dorusu
kendisi de bunlarn hepsine ahittir. Gerçekten mala da pek
dükündür. nsan, kabirlerde bulunanlarn çkarlaca ve

kalplerde olanlarn ortaya konulaca bir zamann
geleceini bilmez mi? Dorusu Rableri o gün onlarn her

eyinden haberdardr."

1

Ebû Ubeyd (sh. 141).
1 Muhammed b. Nasr (sh. 65).
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Bezzâr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Dârakutnî cl-Efrâd’âa ve bn

Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah (saiialiahu aleyhi veselem) düman üzerine

bir atl birlik gönderdi. Ancak giden bu birlikten bir ay boyunca haber

alnamaynca: "Hani harl koanlara, kvlcmlar saçanlara, sabah baskn

yapanlara, tozu dumana katanlara ve topluluunun içine dalanlara

andolsun!"

1

âyetleri nazil oldu. Burada Yüce Allah, ayaklanndan (bn

Merdûye'nin lafz: Burunlanndan) sesler çkararak dörtnala koar,

toynaklanyla talara çarpp ateten kclcmlar saçan, sabahn erken

vakitlerinde düman üzerine baskn yapan, ayaklaryla topraktan tozu

çkaran ve sabahn erken saatlerinde düman topluluunun orta yerine

dalanlann üzerine yemin etmitir.”^

bn Merdûye baka bir kanaldan bn Abbâs’tan bildirir: "Resûlullah (saliBiiiu

aleyhi vesellem) düman üzerine bir birlik gönderdi. Ancak bu birliin haberi

gecikince Yüce Allah: "Harl harl koanlara, kvlcmlar saçanlara, sabah

baskn yapanlara, tozu dumana katanlara ve topluluunun içine dalanlara

andolsun !"3 âyetleriyle onlann haberini Allah Resûlü'ne (ssiiaM«j oM «sciM

bildirdi. Hani hani koanlar, koarken burunlanndan soluyup hnlt çkaran

atlardr. Kvlcm saçanlar koarken toynaklan talara çarpp ate çkaran

atlardr. Sabah baskn yapanlar, düman topluluu üzerine sabahn erken

saatlerinde saldnya geçen atlardr. Tozu dumana katanlar, koarken

ayaklarnn altndaki topran tozunu savuran atlardr. Topluluun içine

dalanlar da basknla düman topluluunun içine dalan atlardr."

Abd b. Humeyd, Ebû Salih’ten bildirin krime ile Âdiyât konusunu

konutuk. krime dedi ki: "bn Abbâs bu âyetleri açklarken öyle demitin

“Âdiyât, sava halindeki atlardr. Dabh/Dabhan ifadesinden kast ise koarken

dudaklann serbest brakmasdr. "Kvlcmlar saçanlara
*4

âyetinde kvlcm

saçmaktan kast, müriklere kar tuzak kurup sava tututurmaktr. 'Sabah

baskn yapanlara
'5

âyetinde sabah vakti aniden düman üzerine yaplan

1

Âdiyât Sur. 1-5

2

Bezzâr [Kefu'l-Esi&r, 2291). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid
1

de (7/142) der ki: "isnadnda

zayf biri olan Hafs b. Cumey' vardr."
3

Âdiyât Sur. 1-5
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baskn ifade edilmitir. 'Topluluunun içine dalanlara
" 1

âyetinde bu atl

birliin dümann ta orta yerine kadar girmesi dile getirilmitir." krime'nin

bu sözü üzerine ben de: “Ama Ali bunlarn sava halindeki atlar deil hac

ortamndaki develer olduunu söylüyor ve bizim efendimiz sizin

efendinizden daha bilgilidir" dedim.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bnu'l-Enbârî el-Addâd’da, Hâkim ve bn Merdûye,

bn Abbâs'tan bildirir: Hicrîde otururken adamn biri yanma geldi ve Âdiyât

Sûresi’ni sordu. “Bunlar Allah yolunda düman üzerine baskna giden atl

birliklerdir. Gece vakti bir yerde konaklayp yemek için atelerini yakarlar.

Dümanlar da yaklan bu atelerden onlar görürler" dedim. Adam yanmdan

ayrlp Zemzem suyunun yannda oturan Ali b. Ebî Tâlib'in yanna gitti ve

Âdiyât Sûresi'ni ona da sordu. Ali: “Benden önce bunu kimseye sordun mu?"

diye sorunca, Adam: “Evet, bn Abbâs'a sordum. O, bundan kastn Allah

yolunda baskna giden atlar olduunu söyledi" karln verdi. Ali adama:

“Git ve bn Abbâs' yanma çar" deyince, yanna gittim. Banda durduum

zaman bana öyle dedi: “Bilgin olmayan bir konuda insanlara fetvalar m
veriyorsun! Vallahi slam yolunda yaplan ilk sava Bedir sava idi ve bu

savata biri Zübeyrîin biri de Mikdâd b. el-Esved'in olmak üzere yanmzda

sadece iki at vard. Bu durumda Âdiyât ’tan kast nasl atlar olabilir ki? Burada

hani harl koanlardan (Âdiyât) kast, hac esnasnda Arafat'tan Müzdelife’ye

doru koan develerdir. Müzdelife'ye ulatklan zaman da ateler yakarlar.

"Sabah baskm yapanlara"
2
âyetinden kast, sabahn erken saatlerinde

Müzdelife’den Mina’ya doru harekete geçmeleridir. "Tozu dumana

katanlara
"3

âyetinden kast, develerin topraa basarken ayak ve toyna ile

tozu havalandrmasdr." Ali bu açklamay yapnca sûrenin açklamas

konusunda kendi görüümü brakp Ali'nin görüünü kabul ettim .

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in A'me vastasyla brâhîm(-i

Nehaî)’den bildirdiine göre Abdullah: "Harl harl koanlara”s
âyetini

1

Âdiyât Sur. 5
1
Âdiyât Sur. 3

3
Âdiyât Sur. 4

4 bn Cerîr (24/573. 574). bn Kesir, Tefsî/de (8/486, 487) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn,

Îbnu'l-Enbârî (364, 365), Hâkim (2/105, "sahîh") ve Tahrtcu Ahâdîsi'l-Keâf (4/267) ile

Fethu'l-BârTdç (8/727) geçtii üzere ibn Merdûye.
5
Âdiyât Sur. 1
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açklarken: "Bu koanlardan kast develerdir” demitir. brahim der ki: Ali b.

Ebî Tâlib bunlarn deve olduunu söylerken, bn Abbâs ise bunlann atlar

olduunu savunuyordu. Ali, bn Abbâs’n bu konudaki sözünü iitince: "Bedir

savanda atlanmz yoktu” dedi. bn Abbâs ise: "Âdiyât Sûresi'nde anlatlan

bu durum gönderilen bir müfrezede gerçeklemiti” dedi .

1

Abd b. Humeyd, Âmiriden bildirir: "Harl harl koanlara, kvlcmlar

saçanlara, sabah baskn yapanlara, tozu dumana katanlara ve

topluluunun içine dalanlara andolsun!"2 âyetleri konusunda bn Abbâs ile

Hz. Ali tarttlar. bn Abbâs bunlann atlar olduunu söyleyince, Ali:

"Yanlyorsun ey filann olu! Vallahi Bedir savanda yanmzda Mikdâd'n

alacal atndan baka bir at yoktu” dedi. Hz. Ali burada kastedilenlerin

develer olduunu söylüyordu, ibn Abbâs da buna karlk: "Tozu dumana

katt söyleniyor. Bunu da ancak atlar toynaklanyla çkarmaz m?” diyordu.

Abd b. Humeyd ve Hâkim'in Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Harl harl koanlara, kvlcmlar saçanlara, sabah baskn

yapanlara, tozu dumana katanlara ve topluluunun içine dalanlara

andolsun ki insan gerçekten Rabbine kar pek nankördür"3
âyetlerini

açklarken öyle demitin "Hani hani koanlardan kast atlardr. Kvlcm

saçanlar, ate yakmak üzere çakmaklann çakanlardr. Sabah baskn

yapanlar, düman topluluu üzerine sabahn erken saatlerinde saldrya

geçen atlardr. Tozu dumana katanlar, koarken ayaklannn altndaki

topran tozunu savuran atlardr. Topluluun içine dalanlar da basknla

düman topluluunun içine dalan atlardr. nsann Kettûd olmas da nankör

olmasdr.”

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Harl harl koanlara"

âyetini açklarken: "bn Abbâs bunun savata (koan atlar), bn Mes'ûd ise

hac esnasnda (koan develer) olduunu söylemitir” demitir.

1 bn Cerir (24/573, 574) ve bn Kesir, Tefsi/de (8/486) geçtii üzerebn Ebî Hatim.
1

Âdiyât Sur. 1-5

5

Âdiyât Sur. 1-6

* Hâkim (2/533, "sahîh").
5
Âdiyât Sur. 1
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Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

Amr b. Dînâr vastasyla Atâ’dan bildirdiine göre bn Abbâs: "Harl harl

koçanlara"
1

âyetini açklarken: “Hayvanlar içinde köpek ve at dnda
koarken biniti çkaran hayvan yoktur" demitir. "Kvlcmlar saçanlara"

2

âyetini açklarken: “Hile ve tuzak kurup savan fitilini ateleyenlerdir"

demitir. "Sabah baskn yapanlara"
3

âyetini açklarken: “Bunlar sabahn

erken saatlerinde düman üzerine baskn yapan atlardr" demitir. "Tozu

dumana katanlara"
4

âyetini açklarken: “Bunlar toynaklanyla toran
tozunu savuran atlardr" demitir. "Topluluunun çine dalanlara"

5
âyetini

açklarken de: "Düman topluluunun arasna dalanlardr" demitir. Amr der

ki: “Ubeyd b. Umeyr ise bunlardan kastn atlar deil develer olduunu

söylerdi."
6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Harl harl

koçanlara"
7

âyetini açklarken öyle demitir: "Bunlar atlardr. Harlts da

atlann koarken iç çeker ve inler gibi sesler çkarmasdr. Hanltdan kast

budur.”
8

bn Cerîriin bildirdiine göre Hz. Ali: "Hanlt (Dabh) atlarda kineme,

develerde ise hzl hzl soluk alma eklinde olur" demitir.

9

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn CerîrMn bildirdiine göre Katâde:

"Harl harl koçanlara"
10

âyetini açklarken: “Bunlar soluk solua kalp hrlt

çkarana kadar koan atlardr" demitir. "Kvlcmlar saçanlara"
11

âyetini

açklarken: “Bunlar toynaklanyla yerdeki talardan ate kvlcmlan çkaran

atlardr" demitir. "Sabah baskn yapanlara"
12

âyetini açklarken: “Bunlar

1

Âdiyât Sur. 1

I
Âdiyât Sur. 2

3
Âdiyât Sur. 3

4
Âdiyât Sur. 4

5
Âdiyât Sur. 5

4
Abdurrezzâk (2/390) ve bn Cerîr (24/572).

7

Âdiyât Sur. 1

* bn Cerîr (24/575).

* bn Cerîr (24/575).
10
Âdiyât Sur. 1

II
Âdiyât Sur. 2

11
Âdiyât Sur. 3
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sabahn erken saatlerinde düman üzerine baskn yapan atlardr
1

' demitir.

'Tozu dumana katanlara
" 1

âyetini açklarken: "Bunlar toynaklanyla toran
tozunu savuran atlardr11

demitir. 'Topluluunun içine dalanlara
* 7

âyetini

açklarken: "Düman topluluunun arasna dalanlardr
1

' demitir. "nsan

gerçekten Rabbine kar pek nankördür"
3
âyetini açklarken de: "insann

Ketûd olmas da nankör olmasdr11 demitir.
4

Firyâbî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Harl harl

koanlara, kvlcmlar saçanlara, sabah baskn yapanlara, tozu dumana

katanlara ve topluluunun içine dalanlara andolsun ki insan gerçekten

Rabbine kar pek nankördür"* âyetlerini açklarken öyle demitir: "Hani

hani koanlardan kast atlardr. Kvlcm saçanlardan kast, dümana kar hile

yapan, tuzak kuran kiilerdir. Sabah baskn yapanlardan kast atlardr. Tozu

dumana katanlardan kast atlardr. Topluluun içine dalanlar âyetindeki

topluluk ifadesinden kast, her iki taraftr. nsann Ketûd olmas da nankör

olmasdr."6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime:

"Harl harl koanlara"
7
âyetini açklarken: "Bunlar atlardr, zira atlar dörtnala

kotuu zaman öylesi bir hnlt çkanrlar. Devenin ise Öylesi bir hrlts olmaz"

demitir. "Kvlcmlar saçanlara
*8

âyetini açklarken: "Çaklan kvlcmdan

kast, kurulan tuzaklardr. Zira Araplar birine bir tuzak kurmak istedikleri

zaman: "Allah'a yemin olsun ki sana bir tuzak kuracak ve bunun kvtcmlann

da sana göstereceim'' derler
1

’ demitir. "Sabah baskn yapanlara
*9

âyetini

açklarken: “Bu baskn yapanlardan kast atlardr
1
' demitir. "Tozu dumana

katanlara
"10

âyetini açklarken: "Bunlar toynaklanyla toran tozunu

1

Âdiyât Sur. 4
7

Âdiyât Sur. 5
3

Âdiyât Sur. 6
4
Abdurrezzâk (2/390), ibn Cerîr (24/571, 572, 575) ve Kelbî'den naklen yine bn Cerîr

(24/579, 581, 583, 585).
5

Âdiyât Sur. 1-6
6

Fcthu'l-Bâri'de (8/727) geçti# üzere Firyâbî.
7

Âdiyât Sur. 1
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savuran atlardr" demitir. 'Topluluunun içine dalanlara
" 1

âyetini

açklarken: "Düman topluluunun arasna dalanlardr" demitir. "nsan

gerçekten Rabbine kar pek nankördür"2 âyetini açklarken de: "nsann

Kenûd olmas da nankör olmasdr" demitir.
3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atiyye: "Harl harl koanlara"4
âyetini

açklarken: "Bunlar dörtnala kotuu zaman hrlt çkaran atlardr" demitir.

"Kvlcmlar saçanlara
"5

âyetini açklarken: "Çaklan kvlcmdan kast, kurulan

tuzaklardr" demitir. "Sabah baskn yapanlara
"6

âyetini açklarken: “Bu

baskn yapanlardan kast atlardr" demitir. "Tozu dumana katanlara
" 7

âyetini açklarken: "Bunlar toynaklanyla toran tozunu savuran atlardr"

demitir. "Topluluunun içine dalanlara
"8

âyetini açklarken: "Bunlar mürik

topluluun arasna dalanlardr" demitir. "nsan gerçekten Rabbine kar
pek nankördür"

9
âyetini açklarken de: "nsann Kenûd olmas da nankör

olmasdr" demitir.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kvlcmlar saçanlara
" 10

âyetini açklarken: “Mürikler dümanlanna hile yapma babnda geceleri

fazladan ate yakar ve sayca çok olduklarn gösterirlerdi” demitir.

Tastf'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, ibn Abbâs’a: “lüî jyU"11

âyetinin anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: “Nak' ifadesi koan atlarn

ayandan çkan toz, anlamndadr" dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir

mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. Hassân b.

Sâbit'in:

“Yok olup gitsin atlarmz eer görmezseniz

1

Âdiyât Sur. 5
1
Âdiyât Sur. 6

3 bn Cerî (24/571, 579, 582).
4
Âdiyât Sur. 1

5
Âdiyât Sur. 2

‘ Âdiyât Sur. 3
7
Âdiyât Sur. 4

8
Âdiyât Sur. 5

s
Âdiyât Sur. 6

10
Âdiyât Sur. 2

u
Âdiyât Sur. 4
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Kedâ yolunda to2u dumana kattklarn" dediini iitmez misin?”

Nâfi': £'j) uL^J aj"
1
âyetinin anlam nedir?" diye sorunca, Ibn Abbâs:

“Kenûd, nimete kar nankörlük eden, yemei tek bana yiyen, bakasna

yardm esirgeyen, kölesini aç brakan kiidir” dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir

ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler.

airin:

"Ukâ2’da kana yapt ikrama ükranlarm sundum

Zira kana yaplan kir iyilie nankörlük edecek deilim
"
dediini iitmez

misin?”
2

bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Mes’ûd: "Hani hani taanlara"3
âyetini

açklarken: "Bunlar hac esnasnda koan develerdir” demitir. "Kvlcmlar

saçanlara
"4

âyetini açklarken: "Koan develerin ayaklan altndan sçrayan

çakl talannn birbirine çarpp sürtünerek ate kvlcmlan çkarmasdr"

demitir. "Sabah baskn yapanlara"
3

âyetini açklarken: "Müzdelife'den

sabahn erken saatlerinde aynlmalandr” demitir. "Tozu dumana

katanlara
"6

âyetini açklarken: "Yol aldklan zaman ayaklanyla topran

tozunu çkanrlar” demitir.
7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ: "Harl harl taanlara"8
âyetini

açklarken: "Bunlar develerdir" demitir. "Kvlcmlar saçanlara
"9

âyetini

açklarken: "Bunlar atlardr” demitir. "Topluluunun içine dalanlara
" 10

âyetini açklarken: "Burada topluluun içine dalanlardan kast insanlardr"

Âdiyât Sur. 6

el-tkât'de (2/86) geçtii üzere Tastî.

Âdiyât Sur. 1

Âdiyât Sur. 2

Âdiyât Sur. 3

Âdiyât Sur. 4

bn Cerîr (24/573, 574, 578, 580, 582).

Âdiyât Sur. 1

Âdiyât Sur. 2
0
Âdiyât Sur. 5
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demitir. "nsan gerçekten Rabbine kar pek nankördür” 1
âyetini açklarken

de: "nsann Kenûd olmas da nankör olmasdr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kura2î: "Harl

hani taanlara"2
âyetini açklarken: "Arafat'tan Müzdelife'ye doru

harekete geçilmesidir” demitir. "Kvlcmlar saçanlara
"3

âyetini açklarken:

“Müzdelife’de ihtiyaç için yaklan atelerin kvlcmlandr" demitir. "Sabah

baskn yapanlara
"4

âyetini açklarken: “Müzdelife'den sabahn erken

saatlerinde aynlmalandr" demitir. "Tozu dumana katanlara
"5

âyetini

açklarken: "Bundan kast, vadinin içinde yol almalandr" demitir.

"Topluluunun içine dalanlara
"6

âyetini açklarken de: "Hac esnasnda

Minâ'da toplanmalardr" demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve

bn Merdûye deiik kanallardan bn Abbâs'tan bildirir: "Kenûd ifadesi biz

ehir ahalisinin lehçesinde nankör anlamndadr" demitir.
7

bn Asâkir, Ebû Umâme'den bildirir: Hz. Peygamber (uUihu aleyhi reniM:
"

âjîö 4 3J jULjll
”8

âyetini açklarken: "nsan Rabbine kar pek nankördür"

buyurmutur.

Abd b. Humeyd, Buhârî Edeb’âe, Hakîm et-Tirmizî ve bn Merdûye, Ebû

Umâme’den bildirir. “Kenûd, bakalanna yardmda bulunmayan, tek bana
konaklayp yiyen ve kölesini döven kiidir.’’

9

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye, Deylemî ve bn Asâkir -

zayf bir senedle- Ebû Umâme’den bildirin Resûlullah Uayihu aleyhi «niM:
"
Kenûd

kimdir biliyor musunuz ?" diye sorunca, ashâb: "Allah ve Resulü daha iyi bilir"

1

Âdiyât Sur. 6
3

Âdiyât Sur. 1

3

Âdiyât Sur. 2
4
Âdiyât Sur. 3

5

Âdiyât Sur. 4
6
Âdiyât Sur. 5

7

îbn Cerîr (24/584) ve Fethu'l-Bâri'de (8/727) geçtii üzere bn Merdûye.
* Âdiyât Sur. 6
9
Buhârî (160) ve Hakîm et-Tirmizî (3/72). Zayf hadistir (Bakn; Elbânî, Da’îf Edebi'l-

Müfred, 31).
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dediler. Resûlullah Miaflehu eieyt «sBiem): "Bu kii kölesini döven, bakasna yardm

esirgeyen ve yemeini tek bana yiyen nankör kiidir" buyurdu .

1

Beyhakî'nin $uabu'l-îman’da bildirdiine göre Katâde ile Hasan(- Basrî):

"nsan gerçekten Rabbine kar pek nankördür*
2
âyetini açklarken öyle

demilerdir: “Kenûd, nimete kar nankördür. Bir ey verecei zaman cimri

davranr. Bakalanna yardm esirger. Kölesini aç brakr. Yemeini

bakalanyla paylamayp tek bana yer. Kavmine gelen misafirleri arlamaz.

Kii bu özellikleri üzerinde tad zaman ancak kenûd birisi saylr .

3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "nsan gerçekten Rabbine kar

pek nankördür"
4

âyetini açklarken: “Bana gelen musibetleri sayp

dururken Rabbinin verdii nimetleri görmezden gelen bir nankördür"

demitir .

5

bnuM-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz buna kendisi de

ahittir
"6

âyetini açklarken: “Buna ahit olan kii insandr" demitir.

"Gerçekten hayra da pek dükündür" 7

âyetini açklarken de: “Buradaki

hayrdan kast, maldr ve insan mala pek dükündür, anlamndadr" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "üphesiz buna kendisi de

ahittir
"

8

âyetini açklarken: “Buna ahit olandan kast, Yüce Allah'tr"

demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: "üphesiz buna

kendisi de ahittir
"5

âyetini açklarken öyle demitin Buradaki “Hû" zamiri

kendisine en yakn isme aittir ki o da bir önceki âyette geçen “Rab” ismidir.

1 bn Cerîr (24/586), bn Kesir, Tf/sîrîde (8/488) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Taberânî

(7778, 7958) ve Deylemî (6977).
1

Âdiyât Sur. 6
3
Beyhakî (4628).

*

Âdiyât Sur. 6
s bn Cerîr (24/585) ve Beyhakî (4629, 10061).
6
Âdiyât Sur. 7

7

Âdiyât Sur. 8
1
Âdiyât Sur. 7

9
Âdiyât Sur. 7
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Bu durumda âyetlerin anlam: "üphesiz Allah da buna (insann

nankörlüüne) ahittir. nsan da hayra kar pek dükündür" eklindedir.

1

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Gerçekten hayra da pek dükündür"2
âyetini açklarken: "Buradaki

hayrdan kast maldr" demitir .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî: "üphesiz

buna kendisi de ahittir
*5

âyetini açklarken: "nsan bu konuda kendi

kendine ahittir" demitir. "Bilmez mi ki kabirlerde olanlar dar atld ve

göüslerde olanlar ortaya konduu zaman " 5
âyetlerini açklarken:

"Kabirlerde olanlann dar atlmas ölümden sonra tüm insanlann diriltilmesi

zamannda olacaktr. Göüslerde olanlann çkanlmas da yaplan amellerin

ortaya konmasdr" demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bilmez mi ki

kabirlerde olanlar dar atld ve göüslerde olanlar ortaya konduu

zaman"6
âyetlerini açklarken: "Kabirlerde olann danya atlmas ölümden

sonra tekrar dirilmedir. Göüslerde olann ortaya konulmas da kaplerde

olanlann danya çkanlmasdr" demitir.

7

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu Sâlih: " i li JÜ-i

jjlkJl
"8

âyetini: "Göüslerde olanlar danya çkanldgt zaman" eklinde

açklamtr.

bn Asâkir, Bahterî b. Ubeyd'den, o da babasndan, o da Ebû Hureyre’den

bildirir: Adamn biri geldi ve: "Yâ Resûlallah! "Harl harl koanlara
"9

ne

demektir?" diye sordu. Resûlullah Mlaliahu aleyhi vEteiEm) adama yüz vermedi. Adam

bn Cerîr (24/589).

Âdiyât Sur. 8

Abdunrezzâk (2/391).

Âdiyât Sur. 7

Âdiyât Sur. 9. 10

Âdiyât Sur. 9, 10

îbn Cerir (24/590).

Âdiyât Sur. 10

Âdiyât Sur. 1
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ikinci gün yine geldi ve: Yâ Resûlallah! "Kvlcmlar saçanlara
" 1
ne demektir?"

diye sordu. Resûlutlah (sBBiahu aleyh reselim) yine adama yüz vermedi. Adam dier

gün yine geldi ve: "Yâ Resûlallah! "Kvlcmlar saçanlara
"

2

ne demektir?" diye

sordu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) elindeki asasyla adamn bandaki balk ile

sang kaldnp saçna bakt. Adamn gür bir saçnn olduunu gördü.

Sonrasnda: "ayet saçlarnn kaznm olduunu görseydim gözlerini tayan

eyi (kafasn) yere indirir (keser)dim
"
buyurdu. Ordakiler Resûlullah'n (judaiiahu

aleyhi vaeeKam) bu sözünden dolay korkuya kapldlar ve: "Yâ Resûlallah! Neden?"

diye sordular. Resûlullah (satiaiiBhü aleyhi mdim) öyle buyurdu: "Ümmetimden baz

insanlar çkacak ve Kur ânn hükümlerini geçersiz klmak için âyetleri kar
karya getirecekler, müteabih âyetlerin peine düeceklerdir. Yüce Allah'n

dini konusunda ayn yollarnn olduunu iddia edeceklerdir. Her ümmetin

Mecusileri vardr. Benim ümmetimin Mecusileri ile Cehennemin köpekleri de

ite bunlardr." Resûlullah (seilaiiahu dey** reselim) sanki bunlarla Kaderiyye

mezhebinden olanlar kastediyor gibiydi.

Zehebî, Mîzânu’l-’tidâl’de
3

der ki: "Ebû Hatim ravi Bahterfyi zayf

bulurken dierleri ondan uzak durmulardr. Ebû Nuaym ise: "Bahterî,

babasndan uydurma hadisler rivayet etti" demitir."

1
Âdiyât Sur. 2

2
Adiyât Sur. 2

3
Mîzânu'l-'tm (1/299).



KÂHTA SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kâri'a Sûresi, Mekke'de

nazil oldu” demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin deiik

kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs: "Kâri'a, kyametin isimlerinden

biridir" demitir.

1

Jl çji Pjlijl U îljSt Uj U * pjUl
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"Yürekleri hoplatan büyük felaket! Nedir o yürekleri

hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin

ne olduunu sen ne bileceksin? 0 gün insanlar, her biri bir

tarafa uçuan küçük kelebekler gibi olacaktr. Dalar da
atlm renkli yünler gibi olacaktr. te o vakit, kimin

tartlan ar gelmise. Artk o, honut olaca bir hayat

içinde olacaktr. Ama kimin de tartlan hafif gelirse, te
onun anas (varaca yer) Hâviye'dir. Sen Hâviye'nin ne

olduunu ne bileceksin? 0, kzgn bir atetir." (Kâri a sur . i n i

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "O gün insanlar

yaylm pervaneler gibi olurlar
"2

âyetini açklarken: "Bunlar (Ferâ) atein

üzerine gittiklerini gördüünüz gece kelebekleridir” demitir.

buyruunu açklarken: "/n, ifadesi yün anlamndadr” demitir. "Ama

3 bn Cerir (24/592).
2
Kâri'a Sur. 4

3

Kâri'a Sur. 5
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tartlan ar gelen kimse ho bir hayat içinde olacaktr
*1 buyruunu

açklarken: “Ho bir hayattan kast Cennettir" demitir. “Tartlar hafif

gelenler ise ite onun anas hâviye'dir
“2 buyruunu açklarken: “Hâviye'den

kast Cehennemdir. Onlarn yurdu, meskeni, anas, varacaklan yer ve tek

dostlan Cehennem olacaktr" demitir .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: “Onun anas hâviye'dir
"4

âyetini açklarken: “Onun varaca

yer Cehennem ateidir ki hâviye de orasdr" demitir.

5

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre ibn Abbâs: iife
”6

âyetini açklarken

öyle demitin “Zor bir duruma düen kii hakknda: "Anas alad, helak

oldu (=Hevet ummuhu )" denmesi gibi tartlan hafif gelen kiinin anas

alayacaktr."

bnu'l-Münzir, Katâde’den bildirir: “Hâviye ifadesi Arapça bir kelimedir.

Zira zor bir duruma düen kii için: "Heuet ummuhu (=Anas alad, helak

oldu)!” denilir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hâlid el-Vâlibî: "Onun anas

hâviye'dir
"7 buyruunu: "Tepeüstü düecei yer Cehennemdir” demitir.

bn Cerîrinin bildirdiine göre klime: "Tepeüstü Cehennem ateine

düecektir" demitir.

bn CenVin bildirdiine göre Ebû Sâlih: “Tartlan hafif gelenler, tepeüstü

Cehennem ateine düeceklerdir" demitir.

8

bn Cerîr, bn Zeyd'den bildirir: “Hâviye’den kast Cehennem ateidir.

Hâviye, tartlan hafif gelen kiinin kendisine dönüp snaca anas ve

barna olacaktr."
1

1

Kân'a Sur. 6, 7
2
Kâri' a Sur. 8, 9

J bn Cerîr (24/593-595).

* Kârî'aSur. 9
5

Abdurrezzâk (2/392) ve ibn Cerîr (24/595).
5
Kâri'a Sur. 9

7

Kâri'a Sur. 9
* bn Cerîr (24/596).
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Abdurrezzâk ve bn Cerîr, E'as b. Abdillah el-A'mâ’dan bildirin Mümin

öldüü zaman ruhu müminlerin ruhlarnn arasna götürülür ve: "Kardeiniz

dünyada yeteri kadar sknt yaad. Onu burada rahat ettirin" denilir. Sonra

müminlerin ruhlan yeni gelene: "Filana ne oldu? Filan ne yapt?" diye

dünyada olan bazlann sorarlar. Yeni gelen mümin de: "yidir" eklinde

cevaplar verir. Yine birinin adn verip: "Filan kiiye ne oldu?" diye

sorduklarnda, mümin: "0 öldü! Yannza gelmedi mi ki?” karln verir.

Bunun üzerine: "Hayr gelmedi! 0 zaman anas olan hâviyeye (Cehenneme)

gitmitir" derler.

2

Hâkim'in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (s^uuu byhi «suUami

öyle buyurmutur: "Mümin öldüü zaman ruhunu ölmü dier müminlerin

ruhlan karlar. Kendisine: «Filan kiiye ne oldu?» diye dünyadaki bililerini

sorarlar. Eer «öldü» derse, onlar: «O zaman anas olan hâviyeye (Cehenneme

)

gitmitir. O ne kötü bir ana, ne kötü bir mürebbiyedir» derler.'*

bn Merdûye'nin Enes b. Mâlik’ten bildirdiine göre Resûlullah Miaiiahu aleyhi

vradien) öyle buyurmutun "Mümin öldüü zaman ölen müminlerin ruhlan onu

karlar ve: «Filan adama ne oldu? Filan kadn ne yapt?» diye sormaya

balarlar. ayet sorduklan kii ölmü de yanlanna gelmemise: «O zaman onu

anas olan hâviyeye (Cehenneme) götürmülerdir. O ne kötü bir ana, ne kötü bir

mürebbiyedir» derler. Sonra yine: «Filan kii ne yapt? Evlendi mi? Filan kadn

ne yapt? Evlendi mi?» diye sormaya devam ederler, ancak içlerinden bazlar:

«Brakan da rahatlansn, zira büyük birskntdan çkt» der/'*

bn Merdûye'nin Ebû Eyyûb el-Ensârî’den bildirdiine göre Resûlullah

(sdiaiiahu aleyhi vesilem) öyle buyurmutur: "Müminin ruhu alnd zaman Allah'n

rahmetine nail olmu kullarfn ruhlan) dünyada iken bir müjdeyi bekler gibi

onu karlar ve birbirlerine: «Arkadanza frsat verin de dinlensin. Zira büyük

bir skntnn içinden yeni geldi» derler. Sonra yeni gelen bu müminin ruhuna:

«Filan adama ne oldu? Falan kadn evlendi mi?» eklinde dünyadakilerin

durumunu örenmek üzere soru sorarlar. ayet ondan önce ölmü birini

sorarlarsa: «Heyhat! Benden önce öldü» karln verir. Bunun üzerine onlar:

1 bn Cerîr (24/5%).
3

Abdurrezzâk (2/392) ve bn Cerîr (24/596).
3 Hâkim (2/533).
4 bn Kesîr, Tefsir' dc (8/490) geçtii üzere bn Mcrdûye.
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«Allah'tan geldik ve O'na döneceiz! O zaman onu anas olan hâviyeye

(Cehenneme) götürmülerdir. O ne kötü bir ana, ne kötü bir mürebbiyedir»

derler.

"

bnu'l-Mubârek, Ebû Eyyûb el-Ensârî'den bildirin Kulun ruhu alnd
zaman Allah’n rahmetine nail olmu kullar dünyada iken bir müjdeyi bekler

gibi onu karlar ve dünyadakiler hakknda soru sormak için ona yannda

toplanrlar. Ancak içlerinden bazlar: "Arkadanza frsat verin de dinlensin.

Zira büyük bir skntnn içindeydi" der. Sonra yanna gelip: "Filan adama ne

oldu? Falan kadn evlendi mi?" eklinde sorular sormaya balarlar. ayet

ondan önce ölmü birini sorarlarsa: "Benden önce öldü" karln verir.

Bunun üzerine onlar: "Allah’tan geldik ve O’na döneceiz! O zaman onu

anas olan hâviyeye (Cehenneme) götürmülerdir. O ne kötü bir ana, ne kötü

bir mürebbiyedir" derler. Daha sonra hayatta olanlann amelleri kendilerine

arzedilir. iyi bir ey yaptklann gördükleri zaman buna sevinip mutlu olurlar

ve: “Allahm! Bu senin, kullanna ihsan etiin bir nimetti. Bunu tamamna

erdir" derler. Kötü eyler yaptklann gördükleri zaman da: "Allahm! Kulunu

tövbeye yönlendir" derler.

ibn Sâid der ki: “5elâm et-Tavîl de bunu merfû olarak Sevr'den rivayet

etmitir."
1

ibnu’l-Mubârek’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr’e: "Hayatta olanlarn

haberleri ölülere ular m?" diye sorulunca, Saîd öyle dedi: "Evet, ular. Ölü

olan her bir kiiye hayatta olan akrabalannn haberleri ular. yi bir ey
duyduu zaman buna sevinir, neelenir ve bundan dolay tebrik de edilir.

Ancak onlardan kötü bir ey duyduu zaman buna üzülüp kederlenir. Hatta

ölmü birinin durumunu sorarlar. Kendilerine: "Yannza gelmedi mi ki?" diye

sorulunca: "O zaman onu anas olan hâviyeye (Cehenneme) götürmülerdir'

derler.”
2

Ebû Nuaym Hilye'de Vehb b. Münebbih'ten bildirin Hz. sa, insanlan.

cinleri, hayvanlan, böcekleri ve kulan olmak üzere tümüyle ölmü olan bir

kasabaya urad. Bir süre kasabay süzdükten sonra arkadalanna dönüp:

"Bunlar Allah’n azabyla ölmüler. Zira baka bir eyden dolay ölselerdi hu

1

bnu'l-Mubârek (443).
1

bnu'l-Mubârek (447).
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ekilde toplu deil ayr ayr ölürlerdi” dedi. Sonra: "Ey kasaba ahalisi!” diye

seslenince, bir ses: "Buyur ey Ruhullah!” karln verdi. Hz. sa: "Suçunuz

neydi ki?” diye sorunca, sesin sahibi: "Tautlara kulluk ve dünya sevgisi”

karln verdi. Hz. sa: "Tautlara nasl kulluk ediyordunuz ki?" diye

sorunca, sesin sahibi: "Allah'a isyan edenlere itaat ederek” karln verdi.

Hz. sa: "Dünyay nasl seviyordunuz?” diye sorunca, sesin sahibi: "Bir

annenin çocuunu sevmesi gibi seviyorduk. Dünya nimetleri bize yakn

olunca seviniyor, uzaklanca üzülüyorduk. Dünyaya yönelik çok büyük

umutlar tayor, ayn oranda Allah'a itaatten geri duruyorduk” karln
verdi.

Hz. sa: “Peki, sîzlere ne oldu?” diye sorunca, sesin sahibi: "Bir gece salk

ve afiyet içinde uyuduk, ama hâviye’de uyandk” karln verdi. Hz. sa:

"Hâviye nedir?” diye sorunca, sesin sahibi: "Siccîn'dir” karln verdi. Hz.

sa: "Siccîn nedir?” diye sorunca, sesin sahibi: "Yerin katmanlarna benzeyen

kor atelerdir. Ruhlanmz da bu kor atelerin içine gömüldü” karln verdi.

Hz. sa: "Dier kasaba ahalisi neden konumuyor?” diye sorunca, sesin

sahibi: "Azlanna ateten bir gem vurulduu için konuamyorlar” karln
verdi. Hz. sa: "Peki içlerinden sen benimle nasl konuabildin?” diye sorunca,

sesin sahibi: "Ben de onlann içindeydim, ancak onlarn dütüü duruma

dümedim. Allah'tan bela geldii zaman onlarla birlikte beni de içine ald. u
an bir klla hâviye'nin üzerinde asl duruyorum. Atee düecek miyim yoksa

kurtulacak mym bilmiyorum” karln verdi. Bunun üzerine Hz. sa,

arkadalarna: "Gerçek olarak size söyleyeyim ki dünya ve âhiret afiyetinin

yannda arpa ekmei yemek, kirli suyu içmek ve köpeklerle birlikte

çöplüklerde yatmak bile çoktur.”
1

Ebû Ya'lâ, Enes'ten bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), ashabndan birini üç

gün görmese ona ne olduunu sorard. ayet yolculua çkmsa ona dua

eder, çkmamsa yanna gider, hasta ise de onu ziyaret ederdi. Bir defasnda

Ensâridan bir adam üç gün boyunca göremedi. Üçüncü günde onu sorunca:

"Yâ Resûlallah! Yanndan geldiimizde yolunmu bir ku yavrusu gibiydi.

Azndan ne girse dübüründen hemen çkyordu” dediler. Allah Resulü (saiiaiiahu

nDyh mscllem): "O zaman onu ziyarete gidelim" buyurunca onunla birlikte

ziyaretine gittik. Yanna girdiimizde Allah Resûlü (sallallahü aleyh; «seliem) Ona:

1

Ebû Nuaym (4/61).
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"Kendini nasl hissediyorsun
7"

diye sordu. Adam: "Azmdan ne girse hemen

dübiirümden çkyor" karln verdi. Allah Resûlü (saiialiahu aleyhi «saM: "Peki,

neden?" diye sorunca, adam u karl verdi: "Yâ Resûlallah! Seni akam

namazn klarken görünce ben de arkanda namaza durdum. Sen namazda

"Kâri'a! Nedir o kâri'a? Kâri'ann ne olduunu sen bilir misin? O gün

insanlar yaylm pervaneler gibi olurlar. Dalar atlm renkli yünler gibi

olur. Ama tartlar ar gelen kimse ho bir hayat içinde olacaktr. Ama

kimin de tartlar hafif gelirse, ite onun anas (varaca yer) Hâviye'dir.

Nedir o (Hâviye) bilir misin? O, kzgn bir atetir"

1

eklinde olan Kâri'a

Sûresi'ni okudun. Ben de: "Allahm! Bir günahtan dolay beni âhirette

cezalandracaksan o cezay bana dünyada iken çektir" dedim. Sonrasnda ite

bu duruma dütüm." Bunun üzerine Resûlullah (sai«ihu aleyh ««Hem): “Ne kötü

demisin! Yüce Allah'tan hem dünyada
,
hem de âhirette sana iyilik vermesini

ve Cehennem azabndan seni korumasn isteseydin ya!" buyurdu. Adama

böyle dua etmesini söyleyince adam bu ekilde dua etti. Hz. Peygamber

(sailaDahu aleyhi veseiiem) de adam için dua edince sanki balym da bandan
kurtulmu gibi salklt bir ekilde ayaa kalkt.

3

1

Kâri'a Sur. 1-11
}

Ebû Ya'lâ (3429, uzun bir metinle). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.



TERÂSL'R SÜRES
(MEKKÎ BR SÛREDR}

Ibn Merdûye’nin bildirdiine göre ibn Abbâs: "Tekâsür Sûresi, Mekke'de

nazil oldu" demitir.

Hâkim ve Beyhakî uabu'l-îman’da bn Ömer'den bildirir: Resûlullah (ayian

kyfc mitan): "Biriniz her gün bin âyet okuyamaz m?" diye sorunca, ashâb: "Her

gün bin âyeti kim okuyabilir ki?" karln verdiler. Bunun üzerine Resûlullah

(saMahu aleyh veseHem):

"

Kii (her gün) Tekâsür Süresi'ni okuyamaz m?" buyurdu .

1

Hatîb el-Müttefik ve'l-Müfterik’de ve Deylemî, Ömer b. el-Hattâb’tan

bildirir: Resûlullah UaMahu aleyhi nuiim): "Bir gecede bin âyet okuyan kiiyi, huzura

çkt zaman Yüce Allah yüzüne gülümseyerek karlar" buyurdu. Ashâb: "Yâ

Resûlallah! Bir gecede bin âyet okumaya kimin gücü yeter ki?" diye sorunca,

Resûlullah (kMbIui aleyhi veniktTi): "Bsmillâhirrahmânrrahtm" diyerek Tekâsür

Süresi'ni okudu ve: "Canm elinde olana yemin olsun ki bu sûre bin âyete

denktir" buyurdu .

2

bn Ebî Hatim, Saîd b. Ebî Hilâl'dan bildirir: "Resûlullah'n (sailaliahu aleyhi veseiiem)

ashab Tekâsür Süresi'ni "el-Makbere (kabristan) Sûresi” olarak da

isimlendirirlerdi .”
3

Tayâlisî, Saîd b. Mansur, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, Nesâî,

ibn Cerir, bnuT-Münzir, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye, Abdullah b. e-

hhîr'den bildirir: Resûlullah'n {sailaliahu aleyhi «eseiM yanna geldiim zaman

Tekâsür Süresi’ni okuyor ve öyle buyuruyordu: "nsan «Malm! Malm!» der

durur. Oysa malndan sana yiyip bitirdiin, giyip eskittiin ve sadaka olarak

verip kalc kldndan bakas var mdr?" Baka bir lafzda: "Resûlullah'n

1

Hâkim (1/566, 567) ve Beyhakî (2518). Zayf hadistir (Bakm: Elbârî, Da'îfu't-Terîb

ve't-Terhîb, 891).
2

Hatîb (197). Hatîb: ''Hadisi Yahya b. Kebîr'den rivayet eden kii meçhuldür. Hadis

de sabit deildir'' demitir.
3

Fethu'l-Bâr?de (8/728) geçtii üzere Ibn Ebî Hatim.
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(sBlaüahu aleyhi vesellem) yanna geldiim zaman kendisine Tekâsür Sûresi nazil

oluyordu ...

"

eklinde geçer .

1

Taberânî, Mutarrif'den, o da babasndan bildirir. Tekâsür Sûresi nazil

olduu zaman Resûlullah (»iaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu:
"nsan «Malm

!

Alalm!» der durur. Oysa malndan sana yiyip bitirdiin, giyip eskittiin ve

sadaka olarak verip kalc kldndan bakas var mdr?"

Abd b. Humeyd, Müslim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiialahu Biyhi vesellem) öyle buyurmutur:
"nsan «Malm! Malm!»

der durur. Oysa insana malndan yiyip bitirdii, giyip eskittii ve sadaka olarak

verip kalc kld olmak üzere üç ksmndan bakas yoktur. Bunlar dnda
kalan mallarn ise ölünce baka insanlara brakr."1

Abd b. Humeyd’in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (saiBiahu

aleyh* meiiem): “nsan «Malm! Malm!» der durur. Oysa malndan ona yiyip

bitirdii, giyip eskittii ve sadaka olarak verip kaln kldndan bakas

yoktur."

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru’l-Usûl'de ve Beyhakî uabu'l-îman’da Cerir b.

Abdillah'tan bildirir: Resûlullah (sdniiahu eiayhi «ailem): "Sizlere Tekâsür Sûres'ni

okuyacam. Dinleyip alayana da Cennet vardr" buyurdu. Bu sûreyi

okuyunca da kimimiz alad kimimiz de alamad. Alamayanlar: "Yâ

Resûlallah! Alamak için çok çabaladk ama alayamadtk” deyince,

Resûlullah (uiialishu Bisyh »tefem): "Onu sizlere ikinci defa okuyacam. Alayana

Cennet vardr. Alayamayan da alar gibi yapsn" buyurdu .

3

Abd b. Humeyd, Abdullah b. e-hhîriden bildirir: "Resûlullah'm (saiisiiahu sieytn

«sdiem) yanna geldiimde namaz klyordu. Namazda Tekâsür Sûresi'ni sonuna

kadar okudu ."
4

1
Tayâlisî (1244), Ahmed 26/232, 233, 244, 245, 247, 248 (16305, 16306, 16322, 16324,

16327, 16328), Abd b. Humeyd {Müntehab, 512, 513), Müslim (2958), Tirmizî (2342, 3354),

Nesâî (3615), bn Cerir (24/599), Taberânî, M el-Evsat (2888) ve Hâkim (2/533, 534).
2 Müslim (2959).
3 Hakîm et-Tirmizî (2/198) ve Beyhakî (2054).
4 Abd b. Humeyd (

Müntehab, 514). Muhakkiki: "Hasendir" demitir.
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Buhârî ve bn Cerîr, Ubey b. Ka’b’dan bildirir: Tekâsür Sûresi nazil olana

dek "Âdemolunun mal dolu iki vadisi olsa yine de üçüncüsunü isterdi.

Âdemolunun içini (gözünü) ancak toprak doldurur. Allah da tövbe edenin

tövbesini kabul eder" ifadesinin Kur'ân'dan olduunu düünürdük .

1

Jjj. ysf + djdû ys * >.uJ pjj Js. * jîtfâ

6^ jâ p * ^ * O^ 1

" Çoklukla övünmek sîzi, kabirlere varncaya (ölünceye)

kadar oyalad. Hayr; ileride bileceksiniz! Hayr, Hayr!

leride bileceksiniz! Hayr, kesin olarak bir bilseniz.

Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine

andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o

gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?

(TekâaürSur. 1-8)

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Bureyde: "Çoklukla övünmek sizi

oyalad "2
âyetini açklarken öyle demitir: Bu sûre Ensar kabilelerinden iki

tanesi olan Hârise oullan ile el-Hâris oullan hakknda nazil oldu. Zira bunlar

birbirlerine kar övünmüler; biri: "Bizden filan kii ile falan kii gibileri sizde

var m?" derken, dier kabile de benzeri bir ekilde karlk vermilerdi. Daha

sonra mezarlara gitmiler ve her bir kabile dierine baz mezarlar

göstererek: "Bunun gibi biri sizde var myd? unun gibi birisi sizde var

myd?" diye sormaya balamlard. Bunun üzerine Yüce Allah: "Çoklukla

övünmek sizi oyalad. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz
"3

âyetlerini indirmi

ve Ölülerde onlar için hem ibret, hem de oyalanma bulunduunu dile

getirmitir.

4

1

Buhârî (6440) ve bn Cerîr (24/599).
}

Tekâsür Sur. 1

3

Tekâsür Sur. 1,

2

4 bn Kesîr, Tefsir
1de (8/493) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Çoklukla övünmek sizi oyalad*1
âyetini

açklarken öyle demitir Bazlar: “Bizler filan oullanndan daha çouz. Filan

oullan da falan oullanndan daha çoktur” demiler ve dalâlet içinde ölene

dek çokluklanyla bu ekilde övünmeyle megul olmulardr .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Çoklukla övünmek sizi

oyalad *3
âyetini açklarken: “Yahudi'ler hakknda nazil oldu" demitir.

Tirmizî, Huey b. Asram el-stikâme'de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn
Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman’öa Ali b. Ebî Tâlib’den bildirir "Tekâsür

Sûresi nazil olana dek kabir azabnn varl konusunda üphe edip

dururduk."
4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Tekâsür Sûresi kabir azab

konusunda nazil oldu" demitir.

5

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ömer b. Abdilazîz:

"Çoklukla övünmek sizi oyalad. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz
*6

âyetlerini

okumu ve: "Ben mezarlklarn ziyaret yeri olduunu düünüyorum. Ziyarete

giden (ölen) her bir kii de sonunda mutlaka kendi asl evine (Cennet veya

Cehenneme) döner" demitir.

7

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Çoklukla övünmek sizi

oyalad"8
âyetini açklarken: “Bu övünme mallann ve çocuklann

çokluuyladr" demitir .

9

Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Mallak »Mi yerelim!

öyle buyurmutur "Ben fakir dümenizden deil çokluk içinde yaamanzdan

1

Tekâsür Sur. 1

J
Abdurrezzâk (2/393) ve bn Cerîr (24/598, 599).

3

Tekâsür Sur. 1

4
Tirmizî (3355), bn Cerîr (24/600) ve Beyhakî (399). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî,

Da'îfSünen et-Tirmzî, 665).
s bn Cerîr (24/600).
t Tekâsür Sur. 1, 2
7 bn Kesîr, Tefsir

1

de (8/494) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
8
Tekâsür Sur. 1

3
Fethu'l-Bâri'dc (8/728) geçtii üzere bnu'TMürzir.
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korkuyorum. Hata ilemenizden deil bunu bilerek yapmanzdan

korkuyorum

"

l

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Zeyd b. Eslem'den, o da babasndan

bildirir Resûlullah (»iaiiahu aM» *rM: "Çoklukla övünmek sizi oyalad. Nihayet

kabirleri ziyaret ettiniz. Hayr! Yaknda bileceksiniz! Elbette yaknda

bileceksiniz! Hayr, kesin olarak bir bilseniz mutlaka cehennem ateini

görürdünüz. Sonra âhirette onu çplak gözle göreceksiniz. Sonra o gün,

size verilmi olan her nimetten sorguya çekileceksiniz
"2

âyetlerini okudu ve

açklarken öyle buyurdu; "Çoklukla övünmeniz sîzleri Allah'a itaatten megul

etti ve bu durumunuz ölümünüze kadar devam etti. Ancak kendi mezarnza

girdiiniz, sonra bu mezardan hesap yerine doru kalkp amellerinizle birlikte

Allah'n huzurunda durduunuz zaman Cehennemi göreceksiniz. Zira Srat,

Cehennemin üzerinde kurulur. Bu Srat'tan kimisi sa salim bir ekilde

geçerken kimisi yara bere içinde karya geçer. Kimisi de Cehennemin içine

düer. Orada Yüce Allah'n size verdii nimetlerden, doyasya yediiniz

yemeklerden, içtiiniz souk içeceklerden, içinde oturduunuz meskenlerden,

düzgün bir ekilde yaratlmanzdan ve uykunun lezzetinden hesaba

çekileceksiniz.
"3

bn Merdûye, yâd b. anm'dan bildirin Resûlullah (aitrfahu aleyhi meiM:

"Çoklukla övünmek sizi oyalad. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Hayr!

Yaknda bileceksiniz! Elbette yaknda bileceksiniz! Hayr, kesin olarak bir

bilseniz mutlaka cehennem ateini görürdünüz. Sonra âhirette onu çplak

gözle göreceksiniz. Sonra o gün, size verilmi olan her nimetten sorguya

çekileceksiniz
1'4

âyetlerini okudu ve açklarken öyle buyurdu: "Ölüm size

gelene dek çokluk ile övünmekle oyalandnz. Ancak kendi mezarnza

girdiiniz, sonra bu mezardan kalkp Rabbinizin huzurunda durduunuz

zaman her eyi bileceksiniz. Hesap vermek üzere Rabbinizin huzuruna

çkarlacanz gün olan âhirette Cehennemi çplak gözle göreceksiniz. Huzurda

durduunuz o günde de içtiiniz souk içeceklerden, içinde oturduunuz

meskenlerden, doyasya yediiniz yiyeceklerden, düzgün bir ekilde

1 Hâkim (2/534, "sahîh") ve Ahmed 13/440 (8074). Ahmed'in muhakkikleri:

"Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir" demilerdir.
!

Tekâsür Sur. 1-8

J bn Kesîr, Tefsir’dc (8/492) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
4
Tekâsür Sur. 1-8
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yaratlmanzdan, uykunun lezzetinden hatta bakalaryla birlikte bir kza talip

olup da dierleri içinden e olarak sizin seçilmenizden dolay bile hesaba

çekileceksiniz."

bn Cerîr’in bildirdiine göre Dahhâk: "Hayr! Yaknda bileceksiniz!"
1

âyetini açklarken: "Burada hitab kafirleredir” demitir. 4. âyeti ise: " & jLi

'jyÂki (=Elbette yaknda bilecekler)” lafzyla okumu ve: "Burada hitap

müminleredir1' demitir.
2

Firyâbî, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): "Çoklukla övünmek sizi oyalad"3
âyetini açklarken: "Bu

övünme mallarn ve çocuklann çokluuyladr” demitir. 'Hayr! Yaknda

bileceksiniz!"4 âyetini açklarken de: “Burada tehdit üzerine tehdit vardr”

demitir.
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"Hayr, kesin olarak bir bilseniz
"6

âyetini açklarken öyle demitir "lm'el

-

Yakn (kesin bilgin)in kiinin, öldükten donra Yüce Allah'n onu tekrar

dirilteceini bilmesi anlamna geldii bize söylenirdi.”
7

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Hayr, kesin olarak bir bilseniz
"8

âyetini

açklarken: "lm'el-Yakîr (kesin bilgin)in ölüm anlamna geldii bize

söylenirdi” demitir. "Sonra o gün, size verilmi olan her nimetten sorguya

çekileceksiniz
"9

âyetini açklarken de: "Yüce Allah nimet ihsan ettii her bir

kiiyi bu nimetlerden dolay hesaba çekecektir” demitir.
10

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

uabu'l-îman ’da bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonra o gün, size verilmi

1

Tekâsür Sur. 3
2 bn Cerîr (24/8, 601).
3

Tekâsür Sur. 1

4
Tekâsür Sur. 3

8 bn Ebî eybe (14/20).
4
Tekâsür Sur. 5

’ bn Cerîr (24/602).
8

Tekâsür Sur. 5
9

Tekâsür Sur. 8
10
Abdurrezzâk (2/392) ve bn Cerîr (24/602, 610).
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olan her nimetten sorguya çekileceksiniz
* 1

âyetini açklarken öyle demitin

Kii, kendisine verilen salkl bedeni, kulak ve gözünü nerede kulland

konusunda hesaba çekilir. Yüce Allah bunu sahibinden daha iyi bilmesine

ramen bu yönde onu sorguya çeker. "...Çünkü kulak, göz ve kalp, bunlarn

hepsi yaptklarndan sorumludur"2 âyetinde de ifade edilen budur.
3

Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-MünzVîn bildirdiine göre

Mücâhid: "Sonra o gün, size verilmi olan her nimetten sorguya

çekileceksiniz
"

4

âyetini açklarken: “Kii dünya zevklerinin tümünden hesaba

çekilecektir” demitir/

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâidinde, bn EbîHâtim ve bn Merdûye, bn

Mes’ûd’dan bildirir: "Sonra o gün, size verilmi olan her nimetten sorguya

çekileceksiniz
"6

âyeti konusunda Hz. Peygamber (sBlaiiahu aleyhi veseM: "Kii

emniyet ve afiyet içinde olma konusunda hesaba çekilecektir" buyurdu.
7

Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Merdûye ve

Beyhakî’nin $uabu'l-îman’da bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti

açklarken: “Hesaba çekilecei nimetler emniyet ve afiyettir” demitir.
8

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Sonra o gün, size verilmi

olan her nimetten sorguya çekileceksiniz
"9

âyetini açklarken: “Bu nimetten

kast afiyettir” demitir.
10

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre Ali b. Ebi Tâlib’e: "Sonra o gün, size verilmi olan her

nimetten sorguya çekileceksiniz
"11

âyeti sorulunca öyle dedi: “Kiinin

1

Tekâsür Sur. 8

1

srâ Sur. 36
3 bn Cerîr (24/604) ve Beyhakî (4613).
4
Tekâsür Sur. 8

5

el Temhîd'dc (24/343) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (24/610).
6

Tekâsür Sur. 8
7

Abdullah b. Ahmed (sh. 157) ve bn Kesir, Tefsîr'de (8/497) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.
3 Hennâd (694), bn Cerîr (24/603) ve Beyhakî (4615).
5

Tekâsür Sur. 8
10
Beyhakî (4612).

15
Tekâsür Sur. 8
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hesaba çekilecei nimetler buday ekmeinden yemesi, tatl ve souk

sulardan içmesi, içinde oturaca bir evinin olmasdr."

bn Merdûye, Ebu’d-Derdâ'dan bildirir: Resûlullah M^aiu aieyt» «stifcm): 'Sonra

o gün, size verilmi olan her nimetten sorguya çekileceksiniz
"1

âyetini

okudu ve: "Bu nimetler; buday ekmei yemek, gölgelerde uyumak ve tatl

souk sulardan içmektir" buyurdu.

Ahmed Zühd’de ve bn Merdûye, Ebû Klâbe'den bildirir: "Sonra o gün,

size verilmi olan her nimetten sorguya çekileceksiniz
”2

âyeti konusunda

Hz. Peygamber [aaiiaiiahu aleyhi vsseiiem): "Bunlar, ümmetimden ya ile bal beyaz

elemee sürüp yiyenlerdir" buyurmutur .

3

Abd b. Humeyd, Humrân b. Abân'dan, o da Ehl-i kitâb'dan olan birinden

bildirir “Yüce Allah verdii üç ey dnda bütün nimetlerden dolay insan

hesaba çekecektir. Bu üç ey de ayakta durabilecek kadar ekmek (yiyecek),

Güne'ten kendisini koruyacak bir gölgelik ve avret yerlerini insanlara kar

örtecek kadanyla giyecektir.”

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, krime'den bildirin "Sonra o gün, size

verilmi olan her nimetten sorguya çekileceksiniz
"

4

âyeti nazil olduu

zaman ashâb: “Yâ Resûlallah! Hangi nimetlerden hesaba çekileceiz ki?

Midemizin yansn arpa ekmeiyle dolduruyoruz" dediler. Bunun üzerine

Yüce Allah, Hz. Peygamberin (»Uaiiahu sivyti vasata) onlara:
"
Ayakkab giyip souk

sular içmiyor musunuz? Bunlar da nimettendir" demesini vahyetti.
s

bn Ebî eybe, Hennâd, Ahmed, bn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî

uabu'l-Tnan’da Mahmûd b. Lebîd'den bildirir: "Çoklukla övünmek sizi

oyalad. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Hayr! Yaknda bileceksinizl

Elbette yaknda bileceksiniz! Hayr, kesin olarak bir bilseniz mutlaka

cehennem ateini görürdünüz. Sonra âhirette onu çplak gözle

göreceksiniz. Sonra o gün, size verilmi olan her nimetten sorguya

1

Tekâsür Sur. 8
2

Tekâsür Sur. 8
3 Ahmed (sh. 31).
4
Tekâsür Sur. 8

5 bn Kesîr, Tefsirde (H/497) geçtii üzere bn Ebî Hatim
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çekileceksiniz
*1

ayetleri nazil olduu zaman ashâb: “Yâ Resûlallah! Hangi

nimetlerden dolay hesaba çekileceiz? Yiyecek olarak su ve hurma olan iki

siyahtan baka bir eyimiz yok. Buna karlk klçlar her dem omzumuzda ve

düman da karmzda! Hangi nimetlerden dolay hesaba çekileceiz?"

dediler. Allah Resûlü (»aiww»j aleyhi melun):
"
Hesaba çekileceiniz nimetler ilerde

sizde olacak" buyurdu .

2

Abd b. Humeyd, Tinmizî ve bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirin "Sonra

o gün, size verilmi olan her nimetten sorguya çekileceksiniz
"

3

âyeti nazil

olduu zaman Müslümanlan “Yâ Resûlallah! Yiyecek olarak su ve hurma olan

iki siyahtan baka bir eyimiz yokken hangi nimetlerden dolay hesaba

çekileceiz! Buna karlk klçlar her dem omzumuzda ve düman da

karmzda!" dediler. Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vese#em):
"
Hesaba çekileceiniz

nimetler ilerde sizde olacaktr" buyurdu/

Ahmed, Tirmizî, ibn Mâce, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Zübeyr b. el-

Avvâm’dan bildirin "Sonra o gün, size verilmi olan her nimetten sorguya

çekileceksiniz
"5

âyeti nazil olduu zaman ashâb: “Yâ Resûlallah! Yiyecek

olarak su ve hurma olan iki siyahtan baka bir eyimiz yokken hangi

nimetlerden dolay hesaba çekileceiz!” dediler. Allah Resûlü (saiiaiMu aleyhi veselkm):

"Hesaba çekileceiniz nimetler ilerde sizde olacaktr" buyurdu .

6

Taberânî, bn Merdûye ve Ebû Nuaym Hilye’de bnu'z-Zübeyr'den bildirir:

"Sonra o gün, size verilmi olan her nimetten sorguya çekileceksiniz
"7

âyeti

nazil olduu zaman Zübeyr b. el-Avvâm: “Yâ Resûlallah! Yiyecek olarak su ve

hurma olan iki siyahtan baka bir eyimiz yokken hangi nimetlerden dolay

1

Tekâsiir Sur. 1-8

2 bn Ebî eyhe (13/231), Hennâd (768), Ahmed 39/47 (23640), bn Ccrir (24/608) ve

Beyhakî (4598). Müstted 'in muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir.
3
Tekâsiir Sur. 8

4
Tirmizî (3357). Elbânî: "Sonraki rivayetle birlikte hasen hadistir" demitir (Sahih

Sünen et -Tirmizî, 2673).
5
Tekâsiir Sur. 8

b Ahmed 3/24, 25 (1405), Tirmizî (3356) ve îbn Mâce (4158). snad hasendir (Bakr:

Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmz, 2672).
7
Tekâsiir Sur. 8
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hesaba çekileceiz!" dedi. Allah Resulü (diiBhu aleyhi veeilem): "Hesaba çekileceini;:

nimetler ilerde sizde olacaktr" buyurdu .

1

Ahmed, Safvân b. Süleym'den bildirir; "Çoklukla övünmek sizi oyalad.

Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Hayr! Yaknda bileceksiniz! Elbette

yaknda bileceksiniz! Hayr, kesin olarak bir bilseniz mutlaka cehennem

ateini görürdünüz. Sonra âhirette onu çplak gözle göreceksiniz. Sonra o

gün, size verilmi olan her nimetten sorguya çekileceksiniz
"2

âyetleri nazil

olduu zaman ashâb: “Yâ Resûlallah! Hangi nimetlerden dolay hesaba

çekileceiz? Yiyecek olarak su ve hurma olan iki siyahtan baka bir eyimiz

yok. Buna karlk klçlar her dem omzumuzda!" dediler. Allah Resûlü (dUiehu

aleyhi «Müe/n): "Hesaba çekileceiniz nimetler ilerde sizde olacaktr " buyurdu.

Ebû Ya'lâ, Hasan(- Basrî)'den bildirir: "Sonra o gün, size verilmi olan her

nimetten sorguya çekileceksiniz
"3

âyeti nazil olduu ashâb: “Yâ Resûlallah

Klçlarmz her dem omzumuzda (savata) iken hangi nimetlerden dolay

hesaba çekileceiz!" dediler... ” Sonrasnda ravi ayn hadisi zikreder .

4

Ahmed Zühd'e zevâidinde, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bn Hibbân

bn Merdûye, Hâkim ve Beyhakî'nin uabu’l-îman'da Ebû Hureyre’der

bildirdiine göre Resûlullah (suMatuj aleyhi vmiiem) öyle buyurmutur: "Kyamet

gününde kula: «Bedenini salkl klmadk m? Sana souk sular içirmedik m?*
denilerek ilk olarak kendisine verilen nimetlerden hesap sorulacaktr."

5

Hennâd, Abd b. Humeyd, Buhârî, Tirmizî, bn Mâce ve bn Merdûye'nir

bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah Mellahu aleyhi vesaiiem): "nsanlarn çou

1

Taberânî (304) ve Ebû Nuaym (1/337). Heysemî, Mecmau z-Zevâid’de (7/142) der ki

"snadnda brahim b. Beâr er-Remâdî vardr. bn Hibbân ile bazlan onu güvenilir

bulurken Ahmed ile bazlan onu zayf görmülerdir. Dier ravileri ise güvenilirdir."
2
Tekâsür Sur. 1-8

3
Tekâsür Sur. 8

4
Ebû Ya'lâ (6635). Muhakkiki: "snad zayftr ve Haan'm sözüdür" demitir.

5 Ahmed (sh. 31, Abdullah'n zevâdinden), Tirmizî (3358), bn Cerîr (4/609), br
Hibbân (7364), Hâkim (4/138) ve Beyhakî (4607). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh.

Sünen et-Tirmizî, 2674).
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iki nimet konusunda gaflet içindedir. Bunlardan biri shhat, biri de bo
zamandr" buyurmutur .

1

bn CenVin Sâbit el-Bünânî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber tsaildiBhu aleyhi

vasriiem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde insandan hesab sorulacak olan

nimetler, kendisine güç veren ekmek parças, susuzluunu gideren su ve avret

yerlerim örten giysidir."
2

Ahmed, Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Merdûye ve

Beyhakî uabu'l-îman'öa Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Resûlullah (uiiaUhu aWi

«seilem), Ebû Bekr ve Ömer yanmza geldiklerinde onlara hurma ile su ikram

ettik. Yedikten sonra Resûlullah (seiMghu Bieyfi yesenem): "Bunlar (kyamet gününde)

sizden hesab sorulacak olan nimetlerdendir" buyurdu .

3

Abd b. Humeyd, bn Merdûye ve Beyhakî, Câbir b. Abdillah'tan bildirir:

Yahudi bir adamn babamdan hurma alaca vard. Babam da Uhud savanda

öldürüldü ve geriye iki hurma bahçesi brakt. Ancak Yahudinin alaca hurma

her iki bahçenin tüm hurmasna karlk geliyordu. Hz. Peygamber (uiBirahu aleyhi

««M, Yahudi adama: "Alacan olan hurmann bu yl bir ksmn, gelecek yl

da kalan ksmm alsan olmaz m?" buyurdu, ancak adam kabul etmedi. Bunun

üzerine bana:
"Hurmann toplanma zaman gelince bana haber ver" buyurdu.

Hurma toplama zaman gelince de haber gönderdim. Bunun üzerine

Resûlullah (uibUu aleyhi veseifetn), Ebû Bekr ve Ömer'le birlikte geldi. Yahudi adama

toplanan hurma ynnn alt taraflarndan doldurup tartyor ve alacan

veriyorduk. Resûlullah (»iaiiBhu aleyhi mailem) de arada bereket için dua ediyordu. Bu

ekilde küçük bahçeden Yahudinin tüm alacan verdik. Daha sonra onlara

taze hurma ile su getirip ikram ettim. Yiyip içtikten sonra Resûlullah (saUaiiahu aleyhi

melian): "Bunlar (kyamet gününde) sizden hesab sorulacak olan nimetlerdendir"

buyurdu .

4

1 Hennâd (673), Abd b. Humeyd (Müttehab, 683), Buhar (6412), Tirmizî (2304) ve bn
Mâce (4170).

J bn Cerîr (24/609).
3 Ahmed 23/8, 98, 99 (14637, 14786), Nesâî (3641), bn Cerîr (24/605), Tahncu Ahâdîsi'l-

Keâfda (4/277) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (4600, 5877). Sahih hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen en- Nesâî, 3400).
*

Beyhakî (4599) ve Ahmed 23/378 (15206). Ahmed' in muhakkikleri: "Müslim'in

artlarna göre isnad sahihtir" demilerdir.
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Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerlr, bn Merdûye ve

Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildirir: Birgün Resulullah (sallallahu sieyhî veseiien) darya

çknca Ebû Bekr ile Ömer'le karlat. Onlara: "Bu saatte sizi evlerinizden

çkaran ne?” diye sorunca, onlar: “Yâ Resûlallah! Açlk!” karln verdiler.

Bunun üzerine Resûlullah (saileiiahu aleyhi vesaiiem): "Canm elinde olana yemin olsun <i

beni de ayn ey bu saatte darya çkard. Hadi gidelim
!"

buyurdu. Sonrasnda

üçü birlikte Ensâr’dan bir adamn yanna gittiler. Ancak adam evde

bulamadlar. Adamn kars Resûlullah' {saiiaiishu aleyhi reseiim) görünce: "Ho geld.n

safa getirdin" diyerek onu karlad. Resûlullah (sallallahu a^yhi vesbIIbiti) kadna: "Filan

kii (kocan) nerede
?"

diye sorunca, kadn: “Bize içme suyu getirmeye gitti”

dedi. Az sonra kadnn kocas geldi. Adam gelince, Resûlullah’a (sallallahu aleyhi

vesllsm)ve iki arkadana bakt ve: “Allah'a hamdolsun! Bu gün kimsenin benim

kadar deerli misafirleri yok!” dedi. Sonra adam gidip, içinde koruu da

tazesi de bulunan bir hurma salkm getirdi ve: “Bundan yiyin” dedi. Adam

(onlara hayvan kesmek için) bça eline alnca, Resûlullah (mIUMu aleyhi meiM:
"Sakn samal olanlardan kesme

V

buyurdu. Adam onlara bir koyun kesti. Hep

birlikte koyun etinden ve hurmadan yediler, içtiler. Yemei yiyip içeceklerini

de içtikten sonra Resûlullah (sallallahu aleyhi veseiien), Ebû Bekr ile Ömer'e: "Canm
elinde olana yemin olsun ki kyamet gününde bu nimetlerden dolay hesaba

çekileceksiniz!" buyurdu .

1

Bezzâr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî

Delâil’de bn Abbâs vastasyla Ömer b. el-Hattâb'tan bildirir. Birgün

Resûlullah (saHaiiBhü aleyhi «senem) scak bir öle vaktinde evden çktnda Mescid’de

Ebû Bekri otururken gördü. Allah Resûlü ona: "Bu saatte seni evinden dar
çkaran ne?" diye sorunca, Ebû Bekr: “Yâ Resûlallah! Seni evinden çkaran ey
(açk) beni evimden dan çkard” karln verdi. Sonrasnda ben de

gelince, bana: "Ey Hattâb'n olu! Bu saatte seni evinden dar çkaran ne?"

diye sorunca, ben: “Sizi evinizden çkaran ey beni de evimden dan çkard”

karln verdim. Allah Resûlü (sBfWBhu aleyhi vesellem):
"uradaki hurmala gidip de

yiyecek ile içecek getirmeye takatiniz var m?" diye sorunca, biz: ‘ Yâ

1 Müslim (2038), Ebû Dâvud (5128), Tirmizî (2369), Nesâî, S. el-Kübrâ (1 1697), bn
Mâce (3180), bn Cerîr (24/605-607) ve Beyhakî (4602).
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Resûlallah! Evet, var” dedik. Sonrasnda yola çkp Mâlik b. et-Teyyihân Ebu'l-

Heysem el-Ensârî'nin evine geldik .

1

bn Hibbân ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Öle scanda Ebû

Bekr Mescid'e çkt. Ömer onun çktn duyunca o da Mescid’e gitti ve: “Bu

saatte seni evinden dar çkaran ne?” diye sordu. Ebû Bekr: “Beni evimden

dan çkaran an açlktan bakas deil” karln verdi. Ömer: “Canm

elinde olana yemin olsun ki beni de darya çkartan açlktan bakas deil”

dedi. kisi bu halde otururlarken Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vekM yanlanna çkt ve:

"Bu saatte sîzleri evinizden çkaran nedir?" diye sordu. “Vallahi bizi darya
çkaran midemizde hissettiimiz ar açlktan bakas deil” karln
verdiler. Bunun üzerine Resûlullah (sallaiBhu Bieyhi vesellem):

"
Beni hakla gönderene

yemin olsun ki beni de dtartya çkaran bundan bakas deil" buyurdu. Sonra

birlikte Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin evine gittiler. Evine ulatklan zaman Ebû

Eyyûb'un kans: “Hz. Peygamber (saMuhu sieyti reseiM ve yanndakiler ho
gelmiler” diyerek onlan karlad. Hz. Peygamber (selisllahu aleyhi vesellem):

"
Ebû

Eyyûb nerede?" diye sorunca, kadn: “Yâ Resûlallah! Birazdan yanna gelir"

dedi. Ebû Eyyûb geldiinde bir hurma salkm kesip getirdi. Hz. Peygamber

(ssilaJiahu Heyhi vesaiiem): "Salkm bütünüyle kesip getirmeni istememitim.

Hurmalarndan toplayp getirseydin ya!" buyurunca, Ebû Eyyûb: "Yâ

Resûlallah! Bunlann kurusundan, tazesinden ve koruundan yemeni istedim”

dedi. Sonra Ebû Eyyûb bir olak kesti. Yansn kzartrken kalan yarsn da

piirip yemek yapt.

Olak önüne konulunca Resûlullah {saiBiehu aleyhi malam) bir parça et alp

ekmein arasna koydu ve: "Ey Ebû Eyyûb! Bunu alp kzm Fâtma'ya götür,

zira günlerdir böylesi bir yemek yemedi" buyurdu. Ebû Eyyûb de onu alp

Fâtma'ya götürdü. Yemekleri yiyip doyduklar zaman Hz. Peygamber (ufalfohu

aleyhi meiM yal gözlerle:
"Ehnek, et ve kuru, koruk, taze hurma! Canm elinde

olana yemin olsun ki (kyamet gününde) kendisinden dolay hesaba

çekileceiniz nimetler bunlardr. Yüce Allah: «Sonra o gün, size verilmi olan

her nimetten sorguya çekileceksiniz»
2

buyurur. Kyamet gününde

1

Bezzâr (205), bn Kesir, Tefsî/de (8/495) geçtii üzere bn Ebî Hâtiln, Hâkim (3/286)

ve Beyhakî (1/362). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/316) der ki: "isnadnda zayf biri

olan Abdullah b. sa Ebû Halef vardr."
1

Tekâsür Sur. 8
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kendisinden dolay hesaba çekileceiniz nimetler bunlardr" buyurdu. 8u

durum ashaba ar gelince Allah Resûlü (srfaUahu deyin resafem) öyle buyurdu: "Evet

öyle! Böylesi bir yemei yemek üzere elinizi uzatacanz zaman «Bismillah!»

deyin. Doyduunuz zaman da: «Bizi doyuran, nimetler verip lütuflarda

bulunan Allah'a hamdolsun» deyin. Böyle yaptnz zaman bu nimetin

karln (ükrünü) vermi olursunuz

Ahmed, bn Cerîr, bn Adiy, Baavî Mu'cem’de, bn Mende el-Ma’rife’de,

bn Merdûye, Beyhakî uabu'l-îman’da ve bn Asâkir, Hz. Peygamberin {»ieJiehu

aleyhi «eneiinr) azatls Ebû Asîb’den bildirir Resûlullah (diaiUuj stsyhi vmiiem) gece vakti

dan çkt. Yanma urayp beni çannca yanma çktm. Sonra Ebû Bekr'e

urayp onu çannca Ebû Bekr de yanna çkt. Sonra Ömer'e urayp onu da

çard. Ömer de yanna çkt. Hep birlikte Ensâr'dan bir adamn bahçesme

gittik. Allah Resûlü (sadsilahu Heyti veseliem), bahçe sahibine: "Bize bir eyler yedir"

buyurunca, adam bir hurma salkm getirip önümüze koydu. Resûlullah (seiitiithu

aleyhi veselten) arkadalanyla bilikte bu hurmadan yedikten sonra souk su istedi.

Getirilen souk sudan da içildikten sonra: "Kyamet gününde bu nimetlerden

dolay hesaba çekileceksiniz/" buyurdu. Ömer bunu duyunca hurma salkmn

alp yere çald. Salkmdaki hurmalann her biri bir tarafa dald. Ardndan: "Yâ

Resûlallah! Kyamet gününde bundan da hesaba çekilecek miyiz?" diye

sordu. Allah Resûlü (mIIiIMu aleyhi vasBiam) öyle buyurdu: "Evet, çekileceksiniz! Ûç
ey dnda her türlü nimetten dolay hesaba çekileceksiniz. Bu üç ey de kiinin

açln giderecek kadar olan ekmek parças, avretini örtecek kadaryla giysi ve

kendisini souk ile scaktan koruyacak olan bir meskendir.
"2

bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirin Hz. Peygamber (seHeUehu ieyt*

mellan) bir su kanalnn kenarndayken kendisine taze hurma ile souk su

getirildi. Hurmay yiyip souk suyu içtikten sonra:
"
Bunlar, (kyamet gününde)

kendisinden hesaba çekileceiniz nimetlerdendir " buyurdu.

Ebû Ya'lâ ve bn Merdûye, Ebû Bekr es-Sddik'tan bildirir: Hz. Peygamber

(sadaiiahu deyhi veseliem) ile birlikte yanmza Ömer'i de alarak Vâkifî adnda bir adamn

yanna gittik. Adam bize bir koyun kesmek isteyince Hz. Peygamber (sahietMi aleyhi

1 bn Hibbân (5216).
5 Ahmed 34/367 (20768), bn Cerîr (24/607), bn Adiy (2/847), el-sâbe'de (7/275) geçtii

üzere ibn Mende, Fethu'I-BârTde (10/77) geçtii üzere îbn Merdûye, Beyhakî (4601 j ve

bn Asâkir (4/134).
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veseiien): "Sakn samal olanlarndan kesme!" buyurdu. Kesilen koyunun

çorbasndan ve etinden yedikten sonra üzerine su da içtik. Sonrasnda Hz.

Peygamber (afltflgfu aleyh «seHem): "Bunlar, (kyamet gününde) kendisinden hesaba

çekileceiniz nimetlerdendir" buyurdu. 1

bn Merdûye, bn Ömer'den bildirin Hz. Peygamber (saiiaiiahu atsyh «esdlem) bir gün

hiç adeti olmad bir zamanda evinden darya çkt. Sonrasnda Ebû Bekr de

çknca Allah Resulü ona: "Ey Ebû Bekr! Bu saatte seni darya çkaran

nedir?" diye sordu. Ebû Bekn “Beni açlk darya çkard" deyince, Allah

Resulü (saBallahu aleyhi veseiiem): "Beni de senin gibi, uym ey dunyu çkard" buyurdu.

Daha sonra Ömer de gelince Allah Resulü (saiisiiahu aleyhi ves*m) ona: "Ey Ömer

!

Seni darya çkaran ey nedir?" diye sordu. Ömer: “Seni hakla peygamber

olarak gönderene yemin olsun ki beni açlk darya çkard" dedi. Ashâbndan

baka kiiler de oraya gelince Allah Resûlü (»ihiiehu aleyhi veseiM: "Haydi Ebu'l-

Heysem b.et-Teyyihân el-Ensârî'ye gidelim" buyurdu. Ebu'l-Heysem’in evine

geldiklerinde kars: “Ebu'l-Heysem bize su getirmek için gitti. Siz bahçeye

girip bekleyin" dedi. Bahçenin kapsn açnca da içeriye girip oturdular. Ebu'l-

Heysem gelince kans ona: “Yanna kimler geldi biliyor musun?” diye sordu.

Ebu’l-Heysem: “Kim?” diye sorunca, kans: “Resûlullah (saUniiahu aleyhi mallm) ile

ashâb yanna geldiler" dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Heysem bahçeye girdi. Su

tulumunu bir aacn dalna ast. Asasyla edii aacn dalndan hurma

toplad ve getirip önlerine döktü. Bu hurmadan yiyip sudan da içtikten sonra

Allah Resûlü (saOaRahu aleyh. veseM onlara: "Bunlar, (kyamet gününde) kendisinden

hesaba çekileceiniz nimetlerdendir" buyurdu.

Beyhakî Delâil’de Ebu'l-Heysem b.et-Teyyihân'dan bildirir: Ebû Bekr

evinden çknca Ömer'in Mescid'de otunmu olduunu gördü. Yanna gidip

banda durdu ve selam verdi. Ömer selam alnca Ebû Bekr ona: “Bu saatte

seni evinden çkaran nedir?" diye sordu. Ömer: “Asl bu saatte seni evinden

çkaran nedir?" karln verdi. Ebû Bekr: “Ben senden önce sordum”

deyince, Ömer: “Beni açlk danya çkard" karln verdi. Bunun üzerine

Ebû Bekr: “Beni de ayn ey danya çkard" dedi. Oturup karlkl sohbet

ederlerken Hz. Peygamber (»ieiUu M malm) evinden çkt. Onlan görünce

yanlanna gelip balarnda durdu ve selam verdi. Ebû Bekr ile Ömer verilen

selam alnca Allah Resûlü (uiisiBh aleyh «nalm): "Bu saatte sizleri danya çkaran

1

Ebû Ya'lâ (78, uzun bir metinle). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
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nedir?" diye sordu. Bu soru üzerine Ebû Bekr ile Ömer birbirlerine bakmaya

baladlar, zira her biri bu soruya dierinin cevap vermesini istiyordu.

Sonunda Ebû Bekr öyle dedi: “Yâ Resûlallah! Ömer benden önce çkt.

Sonradan ben çknca bu saatte onu danya çkaran eyi sordum. O: «Asl bu

saatte seni danya çkaran nedir?» karln verdi. Ben: «Önce ben sordum»

dediimde onu danya açln çkardn söyledi. Ben de: “Beni de ayn ey
danya çkard" dedim.” Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiMahu aleyhi «uiien):

"Beni de sizi darya çkaran ey (açlk) evimden çkard" buyurdu ve:

"Misafiri olacamz birini biliyor musunuz?" diye sordu. Ebû Bekr ile Ömen
“Evet, biliyoruz. Ebu'l-Heysem b.et-Teyyihân! Zira onun hurmalan ile olaklar

var. Yanna gidersek fazla hurma bulabiliriz” dediler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (seiiaiiahu aieyhi «allem) ile iki arkada yola çktlar

ve Ebu'l-Heysem'in bahçesine geldiler. Hz. Peygamber Uaiiaiiaiu aleyhi ««M selam

verince Ebu’l-Heysem’in kans Hz. Peygamberim (uHaUahu Bkrii «selimi) selamn

duydu. “Anam babam sana feda olsun!” diyerek onu karlad ve kldan bir

yayg getirip altlanna serdi. Oturduktan sonra Hz. Peygamber (saiiaiiahu aieyi

«senem): "Ebu'l-Heysem nerede?" diye sordu. Kadn: “Ebu'l-Heysem bize su

getirmeye gitti” dedi. Biraz sonra Ebu'l-Heysem su tulumunu boynuna asm
bir ekilde kardan göründü. Resûlullah'n (saiMak oieyfi «seUan) parlayan yüzünü

hurma aaçlannn önünde görünce tulumu aacn birine dayad ve: “Anam

babam sana feda olsun!” diyerek yaklat. Yanlarna vannca içinde

bulunduklan durumu farketti. Kars Ümmü'l-Heysem'e: “Resûlullah (saHdlehu sieyt

rndlsm) ile arkadalanna yiyecek bir eyler ikram ettin mi?” diye sorunca, kadn:

"Resûlullah (saiiaiiahu aisyh «seli»*) daha yeni oturdu” dedi. Ebu'l-Heysem: “Yiyecek

olarak neyin var?” diye sorunca, kadn: “Arpa taneleri var” dedi. Ebu'l

Heysem: “O zaman onlan öüt ve yourup ekmek yap” dedi. Ki o zamanlar

henüz hamuru mayalamay bilmiyorlard. Bu arada Ebu’l-Heysem eline bça
ald. Resûlullah (trfUUu u«y* «nUm) onu elinde bçayla gittiini görünce: "Sakn

samal olanlarndan kesme!" buyurdu. Ebu'l-Heysem: “Y Resûlallah! Bir

olak keseceim” dedi. Gidip ola kesip parçalad. Çok zaman geçmedi ki

yapt yemei Hz. Peygamberie MHahu «M» «iltem) getirdi. Hz. Peygamber (nUUu

deyhi nniiem) ile iki arkada daha önce hiç olmad kadar yiyip kannlann

doyurdular.
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Bu olay üzerinden fazla bir zaman geçmedi ki Yemen’den bir esir getirildi.

Hz. Fâtma, Hz. Peygamber’e (saiiaiiuhu aleyhi meiM gelip iten yana ikayette

bulundu ve ellerini göstererek yardmc olmas için bu esiri kendisine

vermesini istedi. Resûlullah halldbhu aleyhi veseilen): "Hayr! Bu esiri Ebu'l-Heysem'e

vereceim. Zira onlara misafir olduumuz zaman kars ile birlikte sknt içinde

olduklarn gördüm" buyurdu. Sonra bu esiri Ebu'l-Heysem'e gönderdi ve:

"Bu esiri al. Bahçe ilerinde sana yardmc olur ama ona iyi bir ekilde davran"

buyurdu. Esir, Ebu’l-Heysem’in yannda Allah’n diledii kadanyla kald. Daha

sonra Ebu’l-Heysem ona: “Daha önce karmla bilikte de bahçenin ilerini

görebiliyorduk. Git! Artk Allah’tan baka da efendin yoktur" diyerek azat

etti. Azat edilen bu köle am bölgesine gitti ve orada çalp mal sahibi oldu .

1

Taberânî, Ibn Mes’ûd'dan bildirir: Ebû Bekr evinden çkt ki onu dtanya

çkaran açlktan baka bir ey deildi. Ayn ekilde Ömer de danya çkt. Onu

da danya çkaran açl idi. Hz. Peygamber {sBiBiw™»ieyhiveiBiiem)yanlanna çknca

açlktan dolay darya çktklann söylediler. Resûlullah (ssKallahu aleyhi vesellem):

"Haydi Ensar'dan Ebu'l-Heysem b.et-Teyyihân denilen adamn evine gidelim"

buyurdu. Ancak yanna gittiklerinde onu evde bulamadlar. Ebu'l-Heysem o

srada su doldurmaya gitmiti. Ancak Ebu'l-Heysem’in kans Resûlullah (satMbu

deyhi naüeml ile iki arkadan ho bir ekilde karlad ve oturmalar için altlanna

bir yayg serdi. Hz. Peygamber (sbIIbIIrHu aleyhi veeellem), kadna: "Ebu'l-Heysem nereye

gitti?" diye sorunca, kadn: “Bize su doldurmaya gitti” dedi. Fazla bir zaman

geçmeden de Ebu'l-Heysem su tulumuyla çkageldi. Tulumu bir aaca ast ve

misafirlerine bir koyun kesmek istedi. Hz. Peygamber (sdMlalu aleyhi vereiiem) koyun

kesmesini ho karlamaynca Ebu’l-Heysem bir olak kesti. Sonra gidip bir

hurma salkm getirdi. Bu ekilde etten, hurmann koruu ile tazesinden yiyip

sudan da içtiler. Doyduktan sonra Ebû Bekr veya Ömer “Bunlar (kyamet

gününde) bizden hesab sorulacak olan nimetlerden midir?" diye sorunca,

Hz. Peygamber (nHaflahu aleyhi vEjellem): "Mümine dünyada iken yedii bir eyden

dolay hesap sorulmaz. Bu konuda sadece kafire hesap sorulur" buyurdu .

3

1 Beyhakî (1/359-361).
2

Taberânî (10496). Heysemî, Mecmuu ‘z-Zeuâütde (10/319) der ki: "snadnda
uydurmac biri olan Muhammed b. es-Sâib el-Kelbî vardr."
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bn Merdûye’nin bildirdiine göre Kelbî'ye, "Sonra o gün, size verilmi

olan her nimetten sorguya çekileceksiniz"
1
âyetinin açklamas sorulunca

öyle dedi: “Bu âyete muhatap olanlar kafirlerdir. "...Dünyadaki hayatnzda

sizin için güzel olan her eyi harcadnz ..."
2
âyetinde de söz konusu olan

kiiler kafirlerdir. Zamannda Resûlullah (sdidiahu aleyhi nseilun), Ebû Bekr ve Ömer,

üçü de açlktan dolay evlerinden çkmlard. Hz. Peygamber (aOM aleyhi «ekim

onlan alp Ensâr'dan Ebu'l-Heysem adnda bir adamn yanna götürdü. Ancak

Ebu'l-Heysem’i evinde bulamadlar. Ebu'l-Heysem’in kars Resûlullah (sbIIbHbIu

aleyhi »«efem} ile iki arkadan ho bir ekilde karlad ve oturmalar için altlarna

bir yayg serdi. Hz. Peygamber Mallahu afeyh vbsbM, kadna:
"
Ebu'l-Heysem nereye

gitti?" diye sorunca, kadn: “Bize su doldurmaya gitti" dedi. Fazla bir zaman

geçmeden de Ebu’l-Heysem su tulumuyla çkageldi. Tulumu bir aaca ast ve

misafirlerine bir koyun kesmek istedi. Hz. Peygamber (saiUahu aleyhi veseUem; koyun

kesmesini ho karlamaynca Ebu’l-Heysem bir olak kesti. Sonra gidip bir

hurma salkm getirdi. Bu ekilde etten, hurmann koruu ile tazesinden yiyip

sudan da içtiler. Doyduktan sonra Ebû Bekr veya Ömer: “Bunlar (kyamet

gününde) bizden hesab sorulacak olan nimetlerden midir?" diye sorunca,

Hz. Peygamber (sstiaJiah* aleyhi »«Bilim): "Bu konuda kafire hesap sorulur. Mümine ise

dünyada iken yedii bir eyden dolay hesap sorulmaz. Bu konuda sadece kafire

hesap sorulur" buyurdu.

Ravi der ki: “Kelbî’ye: “Bu olay sana kim anlatt?" diye sorulunca, Kelbî:

“a’bî, Hâris'ten, o da bn Mes’ûd'dan naklen anlatt” dedi.

Ahmed Zühd’de Âmir(-i a’bî) bildirin Hz. Peygamber {«Mata aleyh, «selkm), Ebû

Bekr ve Ömer birlikte et, arpa ekmei, taze hurma yiyip souk su içtikten

sonra Allah Resûlü CsaiBiiahu aieytu veseilem):
"
Rabbinize andolsun ki ite bu yediimiz

(kyamette hesab sorulacak olan) nimettendir" buyurdu .

3

bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir: "Sonra o gün, size verilmi olan

her nimetten sorguya çekileceksiniz
"4

âyeti nazil olduu zaman

Müslümanlar “Yâ Resûlallah! Hangi nimetten sorguya çekileceiz? Zira

klçlarmz her dem omzumuzda! Yeryüzünün tümü bizim için sava alan. Ne

1

Tekâsür Sur. 8

2
Ahkâf Sur. 20

3 Ahmed (sh. 32).
4
Tekâsür Sur. 8
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sabah kahvaltmz, ne akam yemeimiz oluyor!" dediler. Bunun üzerine

Resûlullah (sbMbHu aleyhi vBseiiem) öyle buyurdu: "Burada sizden sonra gelecek olan,

ancak onlardan daha hayrl olduunuz topluluklar kastedilmitir. Bunlara

sabah baka akam baka bir sofra getirilir. Sabah baka akam baka bir giysi

giyerler. Evlerini Kabe'nin örtüleri gibi örtülerle süslerler. Bunlar zamannda

imanlk yaylr.

"

bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten bildirir: "Sonra o gün, size verilmi olan

her nimetten sorguya çekileceksiniz
"1

âyeti nazil olduu zaman muhtaç

durumda olan bir adam: "Yâ Resûlallah! Nimetler konusunda ben de hesaba

çekilecek miyim?" diye sordu. Allah Resulü (siisiishu aleyhi «»ailem}: "Evet!

Gölgelenmen, ayana giydiin ayakkablar ve içtiin souk sulardan dolay

hesaba çekileceksin " buyurdu.

Hatîb ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonra o gün, size

verilmi olan her nimetten sorguya çekileceksiniz
"2

âyetini açklarken öyle

demitin "Resûlullah'n (sdiaiiahu aleyhi vesiim) bu âyeti açklarken: "Tamirattan,

souk sudan ve ekmek krntlarndan (dahi hesaba çekilirsiniz)" buyurduunu

iittim." Ravi der ki: "Tamirattan kast, tamir edilmi ayakkablardr."

3

Bezzâr’n bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (sdWidu bM> mailem) öyle

buyurmutun "Kyamet gününde kul; izan, duvar gölgesi ve su içtii testiden

fazla olan her türlü nimetten dolay hesaba çekilir."*

Abdullah b. Ahmed Zühd’t zevâidinde ve Deylemî'nin Hasan(- Basrî)'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiyiahu deyii «seiiem) öyle buyurmutur:
"
Kul, kyamet

gününde üç eyden hesaba çekilmez. Bunlar, altnda gölgelenilen kulübe, kiiyi

ayakta tutacak ekmek parças ve avreti örtecek kadar olan giyecektir,"
5

1

Tekâsür Sur. 8
2

Tekâsür Sur. 8
3 bn Asâkir (47/12).
4

Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 3643). Heysem!, Mecmau ’z-Zeuâd’de (1/260) der ki: "snadnda

bn Ebî Süleym vardr. Kendisinde zayflk olmasna ramen güvenilir bulunmutur.

Kâsm b. Yahya el-Mervezî dmda dier ravileri, Sahîh’in ravileridir. Kasm da güvenilir

birisidir."

5
Abdullah b. Ahmed (sh. 12) ve Deylemî (2494). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'âe (2134)

hadisin zayf olduunu söylemitir.
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Yine Abdullah b. Ahmed, Beyân’dan bildirin Bana bildirilene göre

Tevrat'ta: “Ey Âdemolu! 5eni ayakta tutan bir ekmek krnts, avretini örten

bir kuma parças ve ban sokacan bir mekan senin için yeterlidir"

yazldr.
1

Ahmed'in Zühd’de bildirdiine göre adamn biri Abdullah b. AmJ
a: “B z

Muhacirlerin fakirlerinden deil miyiz?” diye sordu. Abdullah: “Kendisine

sndn bir kann var m?” dîye sorunca, adam: “Var” dedi. Abdullah:

“Ban sokabilecein bir evin var m?” diye sorunca, adam yine: “Evet, var”

karln verdi. Bunun üzerine Abdullah: “O zaman sen Muhacirlerin

fakirlerinden deilsin” dedi.

2

Ahmed Zühd'de ve Tayâlisî'nin Osman b. Affân’dan bildirdiine göre

Resûlullah (rafisfahu aleyhi «sdimn) öyle buyurmutun "Kii, altnda snaca ev,

katksz ekmek, avretini örtecei giysi ve içecei olan su dnda her türlü

nimetten hesaba çekilir. Zira bunlar dnda olanlar üzerinde insanolunun bir

hakk yoktur.
"l

Ahmed, bn Mâce, Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl'de ve bn Merdûye,

Muâz b. Abdillah el-CühenFden, o babasndan, o da amcasndan bildiri'-:

Resûlullah (saiisiishu aleyhi veseiMyanmza çktnda üzerinde ykanma izleri vard ve

sevinçliydi. Biz onun ailesiyle bilikte olduunu düündük. “Yâ Resûlallah! Seni

sevinçli görüyoruz” dediimizde, Allah Resûlü (sahfehu aleyhi «M: "Dorudur

!

Allah'a hamdolsun" karln verdi. Sonra zenginlikten bahsetti ve:
"
Allah'a

kar takval olanlar için zenginliin bir sakncas olmaz. Takva sahibi olanlar

için ise shhat, zenginlikten daha hayrldr. Sevinmek de nimettendir"

buyurdu.
4

Abd b. Humeyd, ikrime’den bildirin Ömer b. el-Hattâb cüzzaml, kör, sar
ve dilsiz bir adamla karlat. Yanndakilere: "Bu adamn üzerinde Yüce

Allah'n nimetlerinden bir ey görüyor musunuz?” diye sorunca, yanndakiler:

“Hayr, görmüyoruz” karln verdiler. Ömer. “Aksine var! Adamm eilip

1

Abdullah b. Ahmed (sh. 12).
2 Ahmed (sh. 11).
3 Ahmed (sh. 21) ve Tayâlisî (83). Tayâlisî'nin muhakkiki: "Münker hadistir"

demitir.
4 Ahmed 27/203, 38/228, 229 (16643, 23158) ve bn Mâce (2141). Sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1741).
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bükülmeden kolay bir ekilde idrarn yapabildiini görmüyor musunuz? Bu

da Allah'n nimetlerinden biridir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basri) öyle demitir: Bir

eyin lezzetle yenilip kolay bir ekilde de çkmas ne büyük bir nimettir.

Zamannda bu kasabada bir kral yaard. Bu kral kölelerinden birinin su

testisinin yanna gelip tas doldurmas ve ayakta iken onu içmesini gördüü

zaman: "Keke ben de senin gibi olabilseydim!” derdi. Zira bu kral susuzluk

boazn parça parça etmeden su içemezdi. çtii zaman da ölüm aclar

çekerdi. Bir eyin lezzetle yenilip kolay bir ekilde de çkmas ne büyük bir

nimettir.

ibn Ebî eybe, bn Mes'ûd'dan bildirir: "Kyamet gününde insana üç tane

defter sunulur. Bunlann birinde iyilikleri, birinde elde ettii nimetler, birinde

de yapt kötülükler kaytldr. yiliklerinin kaytl olduu defter, elde ettii

nimetlerin yazl olduu defterin karl olur. Geriye kötülüklerin yazl

olduu defter kalr ki bu konuda karar Yüce Allah'ndr. Dilerse bunlardan

dolay onu cezalandnr. Dilerse de onu balar." 1

ibn Ebî eybe ve Hennâd, Bükeyr b. Utayk'tan bildirir: Saîd b. Cübeyrie

kâsede bal ikram ettim. Saîd bu kâseyi içtikten sonra: "Vallahi bundan dolay

hesaba çekileceim!” dedi. “Neden?” diye sorduumda, Saîd: “Çünkü

içerken zevk aldm” dedi.

2

‘tbn Ebî eybe (13/294).
1 bn Ebî eybe (13/538) ve Hennâd (693).



ASR SÛRES
(MEKKBR SÜREDR]

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Asr Sûresi, Mekke'de naz I

oldu" demitir.

Taberânî M. el-Evsat'ta ve Beyhakî uabu'l-lman'da sahabelerden bii

olan Ebû Medîne ed-Dârimî'den bildirir: “Resûlullah'n (seilaiiahu aierti «seiten)

ashâbndan iki kii karlat zaman biri dierine Asr Sûresi'ni sonuna kadar

okumadan aynlmazlard. Okuduktan sonra da biri dierine selam verip öyle

ayrlrlard.”
1

bn Sa'd, mrân b. Meymûn'den bildirir: Hz.Ömer’in suikasta uramasna

ben de ahit oldum. Ömer sabah namaznda bu ekilde yaralannca namaz

Abdurrahman b. Avf bize kldrd. Namazda da en ksa sûreler olan Asr ile

Nasr sûrelerini okudu.
2

4 • ' / /

"Atdolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.

Ancak, iman edip de sâlih ameller ileyenler, birbirlerine

hakk tavsiye edenler, birbirlerine sabr tavsiye edenler

baka (Onlar ziyanda deillerdir)." (A» r Sur. 1-3)

Firyâbî, Ebû Ubeyd FadâiVde, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bnu'l-Enbârî Mesâhifde ve Hâkim’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib, Asr

Sûresi'ni: 'Voli >1 J| «u» <a\3 * ö| * y*-di (=Asra ve

1

Taberânî (5124) ve Beyhakî (9057). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (10/307) der k :

"bn Âie dnda ravilerl Sahih'in ravileridtr. bn Âte de güvenilir birisidir."
: bn Sa'd (3/349).
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zamann musibetlerine andolsun ki insan hüsrandadr. Ve dorusu zamann

sonuna kadar da bu hüsrann içinde olacaktr" eklinde okurdu.
1

Abd b. Humeyd, smâîl b. Abdilmelik’ten bildirir: Saîd b. Cübeyr'in Asr

Sûresi'ni Abdullah b. Mes'ûd'un kraatine göre: " * ifâ) o\

OLJbaJI l^l.Afc-3 I^T jjJJi yj jj*>jj yÂ jj .uâj 4j]3 (=Asra andolsun ki insan
* *’ * >• ^ ”

hüsrandadr ve dorusu zamann sonuna kadar da bu hüsrann içinde

olacaktr. Ancak iman edip salih amel ileyenler bunun dndadr)" eklinde

okuduunu iittim.

Abd b. Humeyd, brâhîm(-i Nehaî)’den bildirir: Bizim kraatimizde Asr

Sûresi: ^üi uj it yZ\ j[ 4*âj <û|_5 it
l_7cJ jL-j^ jj it _^osJ3

(=Asra andolsun ki insan hüsrandadr ve dorusu zamann sonuna kadar da

bu hüsrann içinde olacaktr. Ancak iman edip salih amel ileyenler bunun

dndadr)" eklindedir. Bu da Tn Sûresi’ndeki: "Biz insan en güzel biçimde

yarattk. Sonra onu, aalarn aasna indirdik. Fakat iman edip salih

amel ileyenler için eksilmeyen devaml bir ecir vardr"
2
âyetleri gibidir.

Abd b. Humeyd ve Ibn Ebî Dâvud'un Mesâhiföe bildirdiine göre Meymûn

b. Mihrân, Asr Sûresi'ni: " öjJJI UJ >*.dl >T Jj <ti aijj ^ jLayi jj

jydJL I3-O3J3 j^pJJ oUJLaJi >ûT (=Asra andolsun ki insan hüsrandadr

ve dorusu zamann sonuna kadar da bu hüsrann içinde olacaktr. Ancak

iman edip salih amel ileyenler, birbirlerine hakk ve sabn tavsiye edenler

bunun dndadr)” eklinde okumutur. Bu kraatin Abdullah b. Mes’ûd’un

kraati olduu zikredilir.

Abd b. Humeyd, Haveb'den bildirir: Bir b. Mervân, Abdullah b. Utbe b.

Mes'ûd'u yanna çararak: "bn Mes'ûd, Asr Sûresi'ni nasl okurdu?” diye

sordu. Abdullah: "y*jJi yÂ J] 4«s 3^3 Jms* jLjyi jj Jfj (=Asra
' •* # " *

andolsun ki insan hüsrandadr ve dorusu zamann sonuna kadar da bu

hüsrann içinde olacaktr)" eklinde okurdu" karln verdi. Bir: "nsan

1

Ebû Ubeyd (sh. 189), bn Cerîr (24/613) vc Hâkim (2/534). Eldeki mushafa muhalif

olduu için âz bir kraattir.
2 Tn Sur. 4-6
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zaman inkâr ediyor" deyince, Abdullah: "Ama ben zamana inanyorum"

karln verdi.

bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Asra andolsun" 1
âyetini

açklarken: "Asr’dan kast zamandr" demitir.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Asra andolsun
"2

âyetini

açklarken: “Asr, Araplarn dilinde zaman anlamndadr” demitir.

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Asra andolsun
" 3

âyetini

açklarken: "Asr’dan kast, günün herhangi bir andr’’ demitir.

4

bnu’I-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Asra andolsun"
5

âyetini

açklarken: "Asr'dan kast, akam vakti Güne'in batmasndan önceki

zamandr” demitir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): "Asra andolsun"
6
âyetini açklarken: “Asr'dan kast, akam

vaktidir” demitir.

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Asra andolsun
” 0

âyetini açklarken: “Asr'dan kast, günün herhangi bir

andr” demitir. "Bundan ancak iman edip iyi ameller ileyenler,

birbirlerine hakk tavsiye edenler ve sabr tavsiye edenler müstesnadr” 9

âyetini açklarken de: “Hak’tan kast, Allah'n Kitab, sabr'dan kast ise Allah’a

itaattir” demitir .

10

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîîn bildirdiine göre Mücâhid: "nsan

gerçekten ziyan içindedir
" 11

âyetini açklarken: "nsann ziyanda olmas

1

Asr Sur. 1
1

Asr Sur. 1
I

Asr Sur. 1
4 bn Cerîr (24/612).
5

Asr Sur. 1

6
Asr Sur. 1

T
Abdurrezzâk (2/394) ve bn Cerîr (24/612).

* Asr Sur. 1

* Asr Sur. 3
10 bn Cerîr (24/614, 615).
II
Asr Sur. 2
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demek, dalâlette olmas demektir" demitir. "Bundan ancak iman edip iyi

ameller ileyenler, birbirlerine hakk tavsiye edenler ve sabn tavsiye

edenler müstesnadr" 1

âyetini açklarken de: “Ancak iman edenler bu ziyann

dndadr" demitir.

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn EbîHâtim'in

bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî: "Asra andolsun "3
âyetini

açklarken: "Yüce Allah'n yeminlerinden biridir" demitir, "insan gerçekten

ziyan içindedir
"4

âyetini açklarken de öyle demitir: "Yüce Allah bütün

insanlarn ziyanda olduunu belirttikten sonra stisnada bulunmu ve:

"Bundan ancak iman edip iyi ameller ileyenler, birbirlerine hakk tavsiye

edenler ve sabr tavsiye edenler müstesnadr"5 buyurmutur. Yüce Allah

ziyanda olanlar içinde iman edenleri bunun dnda tutmu, ancak iman

etmekle onlar brakmayp salih amel ileme art komutur. Yine salih amel

ileme ile brakmam ve birbirlerine hakk tavsiye etme art komutur. Yine

bununla brakmayp birbirlerine sabn tavsiye etme art komutur."
6

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Asra andolsun ki insan

gerçekten ziyan içindedir
"7 buyruunu açklarken: “Burada söz konusu olan

kii Ebu Cehl b. Hiâm'dr” demitir. "Bundan ancak iman edip iyi ameller

ileyenler, birbirlerine hakk tavsiye edenler ve sabr tavsiye edenler

müstesnadr"8
âyetini açklarken de bunlar içinde Ali b. EbîTâlib ile Selmân'

zikretmitir.

Asr Sur. 3

Taltku 't-Ta'lîk'de (4/4) geçtii üzere Firyâbf ve bn Cerîr (24/612).

Asr Sur. 1

Asr Sur. 2

Asr Sur. 3

AbdurTezzâk (2/394).

Asr Sur. 1

Asr Sur. 3



HÜMEZE SURES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Hümeze Sûresi, Mekke'de

nazil oldu" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer'e: “Hümeze Sûres

,

Muhammed'iniMiiaiiahuderhyeseiien) ashab hakknda m nazil oldu?" diye sorulunca,

bn Ömer: “Bundan kast, bizler deiliz. Kur'ân’n onda birinde de

kastedilenler bizler deiliz" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bn shâk vastasyla bildirdiine göre Osman b. Ömer:

“Hümeze Sûresi'nin Ubey b. Halef hakknda nazil olduunu hâlâ duyuyoruz
1

demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhic,

Hümeze Sûresi'ni açklarken: “Bir kiiye has bir sûre deildir, ama er-

Rakkâî’nin dediine göre Cemîl b. Âmir hakknda nazil olmutur" demitir.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Hümeze Sûresi, Ahnes b. erî<

hakknda nazil oldu" demitir.

* iiiiî JJU üt 4—~ * iiiij VU <|JJI Jjii JÖ Jîj

J * ;jjjJ k\ jü * uLd u iiijiî uj * uLd &
Jlis- ^ * ÎJUâji fcde- * ö-LîiS/l JU-

"Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanlar arkadan

çekitiren, ka göz iaretiyle alay eden her kiinin vay

hâline! O, malnn, kendisini ebediletirdiini sanr. Hayr!
Andolsun ki o. Hu tâme 'ye atlacaktr. Hutame'nin ne

olduunu sen ne bileceksin? O, Allah'n, yüreklere ileyen

tututurulmu ateidir. üphesiz uzatlm direkler arasnda
(bal olduktan hâlde) ate onlarn üzerine kapatlacaktr."

1 bn Cerir (24/620).
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bn Merdûye ve BeyhakFnin uabu'I-îman’ÖB Râîd b. Sa’d el-Makrâî

vastasyla Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiihu aityhi ««ilan)

öyle buyurmutur: "srâ (Miraç) gecesi semaya çkarldmda derileri ateten

makaslarla kesilen baz adamlara rastladm. «Bunlar kim?» diye sorduumda,

yanmdaki melek: «Bunlar zina etmek için süslenenlerdir» dedi. Sonra içinden

pis bir kokunun geldii bir kuyuya rastladm. Kuyudan çok yüksek olan sesler

geliyordu. «Ey Cebrail! Bunlar kim?» diye sorduumda, Cebrail: «Bunlar zina

etmek için süslenen ve helal olmayan eyleri yapan kadnlardr» dedi. Daha

sonra göüslerinden aslm olan erkek ile kadnlara rastladm. «Ey Cebrail!

Bunlar kim?» diye sorduumda, Cebrail öyle dedi: «Bunlar bakalarm

arkadan çekitiren erkek ile kadnlardr. Zira Yüce Allah: “Arkadan

çekitirmeyi, yüze kar elenmeyi adet edinen herkesin vay haline!"»

1

buyurmutur."7

Saîd b. Mansûr, bn Ebi’d-Dünya Zemmu'l-îbe'de, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir, ibn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin deiik kanallardan bildirdiine

göre bn Abbâs'a: "Arkadan çekitirmeyi, yüze kar elenmeyi âdet edinen

herkesin vay haline!"3 âyeti sorulunca: “Bu kii dedikodu yaparak insanlann

arasn açan, insanlann birliini bozan ve kardeleri birbirinden ayran kiidir”

demitir.
4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: 5>L*> jJ js”
5

âyetini

açklarken: “Hümeze, bakalarnn ardndan konuan ve onlan çekitiren

kiidir. Lümeze ise gybet eden kiidir" demitir.
6

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünya Zemmu'l-îbe'de, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve BeyhakPnin uabu'l-îman’da bildirdiine göre

1 Hümeze Sur. 1

2

Beyhakî (6750). Heysemi hadisin mürsel olduunu söylemitir.
3 Hümeze Sur. 1
4
Fethu'l-Bâr?de (8/729) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn Ebi'd-Dünya (126) ve bn

Cerîr (24/616, 617).
5 Hümeze Sur. 1

6 bn Cerîr (24/618).
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Mücâhid bu âyeti açklarken: “Hümeze, bakalarnn ardndan konuan, onlan

çekitiren kiidir. Lümeze ise gybet eden kiidir" demitir.

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:
"Hümeze, insanlarn gybetini

yapan; Lümeze ise insanlarn ardndan konuup, onlan çekitiren kiidir"

demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "âyd SyiÂ jy
”

2

âyetini

açklarken: “Hümeze, yüze kar kiiyle alay etmek, Lümeze ise kiinin

ardndan konuup onu çekitirmektir" demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Arkadan

çekitirmeyi, yüze kar elenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!"
1

âyetini açklarken: "Diliyle ve ka göz iaretleriyle insanlarla yüzlerine kar
alay ederken arkalarndan da çekitirip gybetlerini yapar" demitir .

4

Beyhakî’nin uabu'l-îman 'da bildirdiine göre bn Cüreyc: "Hümeze

insanlarla göz, mimik ve ellerle alay etmedir. Lümeze ise dil ile yaplandr"'

demitir.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "ûâiii ^âj
"5

âyetini: "O ki

mal biriktirdi ve onu sayp durdu" eklinde açklamtr.

bn Hibbân, Hâkim, bn Merdûye ve Hatîb Târih’de Câbir b. Abdillah'tan

bildirir: Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesilem), "Malnn kendisini ölümsüz

klacan sanr"

7

âyetini: "oali-l ÜU ol lafzyla, Sn harfini esre ile

okumutur.

9

1 bn Ebi'd-Diinya (47), bnCerîr (24/617) ve Beyhakî (6753).
1 Hümeze Sur. 1

3 Hümeze Sur. 1

4
Abdurrezzâk (2/395).

5
Beyhakî (6752).

6 Hümeze Sur. 2
7 Hümeze Sur. 3
8
Nâfi', bn Kesir, Ebû Amr, Kisâî, Yakub ve Halef de bu eküde okumulardr. Âsim.

bn Âmir, Hamza ve Ebû Cafer ise Sîn harfini fetha ile eklinde okumulardr.

(en-Ner, 2/178).
9 bn Hibbân (6332), Hâkim (2/256, "sahîh"), Hatîb (3/315) ve Ebû Dâvud (3995).

Zayii hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen Ebî Dâvud, 859).
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Ibn Ebî Hâtim'in bitdirdiine göre krime: "Malnn kendisini ölümsüz

klacan sanr"
1
âyetini açklarken: "Biriktirdii maln ömrünü uzatacan

zanneder" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: ifadesini: "Atlacaktr"

eklinde açklamtr.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hüseyn b. Vâkd: “Hutama. Cehennem

kaplanndan biridir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b

el-Kurazî: "Trmanp kalplerin ta üstüne çkar"
3

âyetini açklarken: “Ate

kalbine yetiene kadar onun her tarafn yer bitirir. Kalbine yetitii zaman da

kii yeni batan yaratlr" demitir.

bn Asâkir'in bildirdiine göre Muhammed b. el-Münkedin "Trmanp

kalplerin ta üstüne çkar"
4

âyetini açklarken: "Kii canl iken ate kalbine

ulaana kadar her tarafn yer bitirir" demitir.

5

Abd b. Humeyd, jbn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"üphesiz uzatlm direkler arasnda ate onlarn üzerine kapatlacaktr"*

buyruunu açklarken: "Ateten direkler arasnda kalacaklar ve Cehennem

üzerlerine kapatlacaktr" demitir.

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hz. Ali, "Uzun sütunlar arasnda"
8

âyetini: "aii j" lafzyla okumutur.

9

* Hümeze Sur. 3
7 Hümeze Sur. 4
3 Hümeze Sur. 7
* Hümeze Sur. 7
5 bn Asâkir (56/50).
6 Hümeze Sur. 8, 9
7 bn Cerir (24/432, 622).
8 Hümeze Sur. 9
9
Nâfi\ bn Kesîr. Âsm'dan Hafs, Ebû Amr, bn Âmir, Ebû Cafer ve Yâkub da bu

ekilde okumulardr. Hamza, Kisâî, Âsm'dan Ebû Bekr ve Halef ise "aÜ" lafzyla

okumulardr. (en-Ner, 2/301).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd, Hümeze Sûresi’nin 9.

âyetini ali.” lafzyla okumu ve: "Amed ifadesinden kast zincirlerdir”

demitir.

bn Ebt Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "öSLÎ j” 1
âyetini

açklarken: "Uzun olandan kast, Cehennemin kaplandr” demitir.

bn Cerlr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Uzun sütunlar arasnda"

2

âyetini

açklarken öyle demitir: "Cehennemde sütunlar arasna alnrlar. Uzun

zincirlerle boyunlanndan balanrlar ve kaplar üzerlerine kapanr.”
1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atyye: "Uzun sütunlar arasnda"4

âyetini açklarken: "Bunlar Cehennemde demirden olan sütunlardr”

demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine

göre Katâde: "Uzun sütunlar arasnda"5
âyetini açklarken:

"Cehennemdekilerin bu sütunlarla azap görecekleri bize anlatlrd” demitr.
6

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Sâlih:
44 jü ^

öalii”

7

âyetini açklarken: "Bunlar uzun zincirlerdir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Fâtma: "öSÜ oü âyetini açklarken:

"Ard arkas gelmeyen bir zaman içinde azap göreceklerdir” demitir.

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: "Bu âyeti "jÜ ^”
9
lafzyla okuyanlara

göre anlam ateten sütunlardr, "oii j” lafzyla okuyanlara göre ise anlam

sonu gelmeyen zamandr.

1 Hümeze Sur. 9
2 Hümeze Sur. 9
* bn Cerîr (24/625).
4 Hümeze Sur. 9
4 Hümeze Sur. 9
6
Abdurrezzâk (2/395) ve bn Cerîr (24/625).

7 Hümeze Sur. 9
8 Hümeze Sur. 9
9 Hümeze Sur. 9
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bn Cerlr ve bnu'l-Münzir, Saîd b. Cübeyriden bildirin Cehennem

vadilerinden birinde bir adam tam bin yl boyunca: “Ey Hannân (Rahmeti

bol)! Ey Mennân (Nimeti bol)!” diye barr durur. Sonunda izzet sahibi olan

Yüce Allah, Cebrâil'e: “Kulumu Cehennemden çkar!” buyurur. Cebrâil

Cehenneme geldii zaman onun kapal olduunu görür. Geri dönüp:

"Rabbim! Cehennem üzerlerine kapatlm!” der. Yüce Allah: “Ey Cebrail!

Onu aç ve kulumu içinden çkar!” buyurur. Bunun üzerine Cebrail Cehennemi

açp onu oradan çkarr ve bir kömür parças gibi Cennetin kenanna atar.

Sonrasnda Yüce Allah ona yeniden kl, et ve kan verir.

1

Hakîm et-Tirmizî’nin Nevâdiru'l-UsûVde Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (ssiBiiahu aiayh veseiiem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde

efaatim büyük günah ileyen ve bu hal üzere ölenlere olacaktr. Bunlar

Cehennemin ilk kapsnn yannda olurlar. Yüzleri kararmaz, gözlen morarmaz,

ayaklanna prangalar vurulmaz, pelenne eytanlar taklmaz, demirden

balyozlarla kendilerine vurulmaz ve Cehennemin alt katlanna atlmazlar,

dunlardan bazlan Cehennemde bir saat kalp çkar. Bazlar birgün kalp çkar.

Bazlan bir ay kalp çkar. Bazlan bir yl kalp çkar. Bunlardan Cehennemde

en uzun süre kalacak olan kii de dünyann yaratlndan yok oluuna kadar

olan bir zaman süresince kalr ki o da yedi bin yldr. Yüce Allah tevhîd

inanana sahip olanlan Cehennemden çkarmak istedii zaman dier dinlerden

olanlarn küplerine telkinde bulunur. Onlar da tevhîd inanana sahip olanlara

;

«Her ikimiz de dünyada birlikte yayorduk. Sizler iman ederken bizler kafir

olduk. Sizler tasdik ederken bizler yalanladk. Sizler ikrar ederken bizler inkar

ettik. Ancak bunun size de bir faydas dokunmad ve bizimle birlikte ite

Cehennemdesiniz! Bizim gibi azab çekiyor ve bizim gibi de burada ebedi olarak

kalacaksnz» derler. Yüce Allah onlarn bu sözlerine öyle bir öfkelenir ki daha

önce hiçbir eye bu kadar öfkelenmi deildir. Daha sonra da hiçbir eye bu

kadar öfkelenecek deildir.

Bunun üzerine tevhîd inanana sahip olanlar Cehennemden çkarlp Cennet

ile Srat arasnda bulunan ve adna «Hayat Irma» denilen bir pnarn yanna

konulur. Üzerlerine bu rman suyundan serpilince sel suyuyla tanan

tohumun toprakta bitmesi gibi yeniden biterler. Gölgede kalan ksmlar

yeilken Güne'e bakan taraflar ise san olur. Bu ekilde de Cennete girerler.

ibn Cerir (24/623)
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Ancak alnlannda «Allah'n Cehennemden çkardklarndan » yazl olur. Bir

kii dnda tevhid inanana sahip olan herkes bu ekilde Cehennemden çkarlr.

Bu kiiye gelince, onlar çktktan sonra bin yl daha Cehennemde kalr ve bu

süre içinde durmadan: «Ey Hannân (Rahmeti bol)! Ey Mennân (Nimeti bol)!»

diye barr durur. Bunun üzerine Yüce Allah onu çkarmak için bir melek

gönderir. Bu melek Cehenneme girer, ancak yetmi yl boyunca aramasna

ramen onu bulamaz. Dönüp: «Rabbim! Filan kulunu Cehennemden çkarmam

için beni gönderdin, ancak yetmi yldr aramama ramen onu bulamadm » der.

Yüce Allah: «Filan vadinin içinde, falan kayann altnda bulunuyor. Git ve onu

oradan çkar» buyurur. Melek söz konusu yere gidip onu çkarr ve Cennete

sokar.

Sonra Cehennemden çkp Cennete sokulanlar Yüce Allah'tan ahularndaki

yaznn silinmesini isterler. Yüce Allah da bir melek gönderip ahnlanndaki bu

yazy sildirir. Daha sonra Cennet ahalisi ile Cehennemden çkarlp Cenneti

sokulanlara: «Cehennem ahalisine bakn!» denilir. Baktklarnda kimisi

babasn, kimisi kardeini, kimisi komusunu, kimisi arkadam, baz köleler di

efendilerini görür. Daha sonra Yüce Allah ateten levhalar, ateten çiviler ve

ateten sütunlar ile baz melekleri gönderir. Bu levhalar Cehennemdekilerir:

üzerine konulur. Çivilerle çivilendikten sonra da sütunlar üzerlerine konulup

iyice kapatlr. Dardan bir esinti girmeyecek veya içerden bir ses çkmayacak

ekilde tek bir boluk dahi braklmaz. Yüce Allah da Ar'nn üzerine kurulup

onlar orada unutur. Cennet ahalisi de kendilerine verilen nimetler ile megul

olurlar. Bundan sonrasnda Cehennem ahalisine artk hiç yardm edilmez. Artk

hiç konuamazlar. nilti ve sesli solumadan baka da onlardan bir ses çkmaz.

«üphesiz uzatlm direkler arasnda ate onlarn üzerine kapatlacaktr»
1

buyruunda ifade edilen de budur."
2

1 Hümeze Sur. 8, 9
1 Hakim et-Tirmizî (2/36, 37).



FL SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

Ibn Merdûye’nin bildirdiine göre Ibn Abbâs: “Fil Sûresi, Mekke'de nazil

oldu" demitir.

* (JÎ

(4^ * <>? * Jse^ (4^ J-olt

djSi

“Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptn görmedin mi?

Onlarn tuzaklarn boa çkarmad m? Üzerlerine balçktan

piirilmi talar atan sürü sûru kular gönderdi. Nihayet

onlar yenilmi ekin yapraklan hâline getirdi." (Fil Sur. 1-5)

bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym DelâiVde Osman b. Muîre b. el-Ahnes’ten

bildirir: Ebreheel-Erem el-Habeî, Yemen kralyd. Kznn olu olan Eksûm b.

Sabâh el-Himyerî de hac için Mekke'ye gitmiti. Dönüte Necrân'da bulunan

bir kilisede konaklad. Mekke ahalisinden bazlar kiliseye baskn yapp

kilisenin içindeki zinetleri ve Eksûm'un ahsi eyalarn alnca Eksûm öfke

içinde dedesi Ebrehe’nin yanna döndü. Bunun üzerine Ebrehe,

arkadalanndan ehr b. Ma'kûd adnda bir adamn komutasnda Havlan ve

E’arf kabilelerinden yirmi bin kiilik bir orduyu yola çkard. Ordu yola düüp

Has'am kabilesinin bölgesine geldi. Has'am kabilesi önlerinden çekilince

yollanna devam ettiler. Tâif'e yaklatklarnda Has'am, Nasr ve Sakîf

kabilelerinden bazlar ehriin huzuruna çktlar ve: “Küçük bir kasaba olan

Tâif'ten ne istiyorsun? Biz sana Mekke'de kendisine ibadet edilen ve

insanlara snak olan evin üzerine gitmeni tavsiye ederiz. Zira bu eve hakim

olan tüm Araplara da hakim olur. Sen bizi brak da o evi almaya bak" dediler.

Bunun üzerine ehr, Mekke’ye doru yola çkt. Muammes'e ulatnda

Abdulmuttalib’e ait olan iaretli yüz deve gördü. Askerleri tarafndan bu

develere el konuldu. Abdulmuttalib bunu duyunca ehriin yanna geldi.

Abdulmuttalib güzel yüzlü birisiydi ve Yemenlilerden Zû Anr adnda bir
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arkada vard. Abdulmuttalib, Zû Amr’a develerini geri vermesini isteyince,

Zû Amr: “Benim bunu yapmaya gücüm yetmez, ancak istersen seni ehr'in

huzuruna çkannm" dedi. Abdulmuttalib de: “Çkar" deyince, Zû Amr onu

ehr'in huzuruna çkard. Abdulmuttalib: “Senden bir isteim var" deyince,

ehr: “stediin her eyi sana vereceim" karln verdi. Abdulmuttalib

öyle dedi: “Ben Haram olan bir beldede oturuyorum. Araplar ile Acemler

arasnda olan bir yerde bulunuyordum. Burada iaretli olan yüz devem vard.

Bu develerle ailelerimizin yiyecek ihtiyacn karlyor, bunlarla ticaretimizi

yapyor ve dümanlarmza kar koymada bunlan binek olarak kullanyoruz.

Ancak askerlerin saldnp bunlara el koydu. Komusuna zulmetmek de senin

gibi birinin anna yakmaz.”

ehr bunlan duyunca dönüp Zû Amr’a bakt ve hayretler içinde ellerini

aklatt. Sonra: "ayet sahip olduum ne varsa hepsini isteseydin yine sana

verecektim. Develerine gelince biz onlan iki katyla sana vereceiz" dedi ve:

“Fakat neden Haram olan bu beldeniz ile eviniz (Kâbe) konusunda benimle

konumadn?" diye sordu. Abdulmuttalib: “Bu beldemiz ile evimizin bir Rabbi

var. ayet dilerse onlan korur. Ben ise ancak kendi malm olan ey
konusunda seninle konuabilirim" dedi. Sonrasnda ehr ordunun yola

çkmas emrini verdi ve: "Kâbe yklacak! Mekke de talan edilecek!” dedi.

Abdulmuttalib oradan aynlrken bir yandan da öyle diyordu:

"
Allahm! Her kii kendi malm korur

Sen de Hareminde oturanlar koru

Onlarn haç ve ordular naaai aarak

Senin gücüne galip gelmesin

ayet buray kendi haline brakrsan

Nihayetinde seni bilecein itir

Ancak korur muhafaza edersen

Bu daha önce yaptklarnn bir devam olur
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Yann bütün güçleri ve filleriyle

Akalini esir klmak için saldracaklar

ayet onlar Kabe 'yle ba baa brak

ite o zaman vay halimize/

"

rsart

ehr ile askerleri fil ve dier güçleriyle birlikte Kâbe'ye doru yöneldiler.

Ancak fili Kâbe'ye doru çevirdikçe fil çöküp kalyordu. Geldikleri yöne

çevirince ise hzlca kouyordu. Bu ekilde geceyi ettiler. Gece olunca deniz

tarafndan yarasalar andran krmz ve siyah renkte srck kuu gibi kular

havaland. Askerler bu kulan görünce korkuya kapld. Kular da askerlerin

üzerine kuru çamurdan ufak yuvarlak talar atmaya balad. Bu talar askerin

bana deince delip geçiyordu. Sabah olduunda dalara çekilen

Abdulmuttalib ile yanndakiler kimselerin gelmediini gördüler.

Abdulmuttalib oullarndan birini hzl koan bir ata bindirip ehr ile

askerlerine ne olduuna bakmak için gönderdi. Abdulmuttalib'in olu gidip

baknca hepsinin de yara bere içinde delik deik olduklarn gördü. Hemen

giysisini dizlerine kadar çekip hzl bir ekilde atn sürdü ve geriye döndü.

Abdulmuttalib olunun bu ekilde geri döndüünü görünce: “Olum
Araplann en cengâver adamdr. Giysisini dizlerine kadar çekmesi de müjde

vermek ya da uyarmak içindir!" dedi. Bulunduklan yere ulanca ona: "Ne

oldu?" diye sordular. “Hepsi helak oldu!" karln verdi. Bunun üzerine

Abdulmuttalib ile yanndakiler mallann da alp bulunduklan yerden çktlar.

Çkarken Abdulmuttalib öyle diyordu:

“Sen ki ordular ile fili geri çevirdin

Ki Mekke dalarn kaplamlard

Biz onlarla savamaya çekinmitik

Zira her biri güçlü kuvvetli birisiydi

Zat- celâline ükreder ve hamdcderiz.
"

çine dütükleri bu durumdan sonra ehr tek bana kaçt. lk konaklad

yerde sa kolu kopup dütü. kinci konaklad yerde sol aya kopup dütü.
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Üçüncü konaklama yerinde sol kolu kopup dütü. Dier konaklama yerinde

de sa aya kopup dütü. Yemen’e kavminin yanna ulatnda elleri ile

ayaklan olmayan bir cesede dönmütü. Olanlan onlara anlattktan sonra da

gözlerinin önünde can verdi.

1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Merdûye, Ebû Nuaym Delâil'de ve

Beyhakî DelâiVde bn Abbâs’tan bildirir: Fil ordusu Sifâh
2

denilen yere

vardnda Abdulmuttalib yanlanna geldi ve: "Bu, Yüce Allah'n evidir ve ona

kimseyi musallat etmeyecektir!" dedi. Onlar ise: "Bu evi ykmadan geri

dönmeyeceiz!" karln verdiler. Ancak fillerini ne zaman öne doru

sürseler fil geriye doru çekiliyordu. Sonrasnda Yüce Allah onlarn üzerine

ebabil kulann gönderdi. Bu kulara da üzeri çamurla kapl siyah talar verdi.

Kular üst taraftan ordunun hizasna gelince ayaklanndaki talan üzerlerine

braktlar. Ordu içinde kantya maruz kalmayan tek bir kii dahi kalmad.

Öyle ki kii derisinikad zamankad yerin eti dökülüyordu .

3

bnu'l-Münzir, Hâkim, Ebû Nuaym ve Beyhakî, bn Abbâs’tan bildirin Fil

ordusu yola düüp Mekke yaknlarna vardklannda Abdulmuttalib onlan

karlad ve krallanna: "Seni buraya getiren sebep nedir? Haber gönderseycin

biz sana istediin eyi yanna kadar getirirdik" dedi. Kral: "içine giren

herkesin güvende sayld evin ahalisini korkutmaya geldim" karln verdi.

Abdulmuttalib: "Biz sana istediin eyi getiririz. Sen geri dön" dedi, ancak

kral kabul etmedi ve Kabe'ye girmeden geri dönmeyeceini söyledi. Sonra

Kâbe’ye doru yöneldi. Abdulmuttalib geride kald. "Evin ve ahalisinin talan

edilmesine ahit olamam" dedi ve bir daa çekildi. Sonra: "Allahm! Her

hükümdann bir ahalisi vardr. Sen de kendi ahalini koru! Onlann tedbiri senin

tedbirine baskn çkmasn. Allahm! Buray koruman, nihayetinde senin

bilecein bir itir" diye dua etti. Ordu Kabe'ye yönelince deniz tarafndan

yükselen ebabil kular bir bulutun gölgesi gibi üzerlerine dütü. Bu ku ar

Yüce Allah’n buyurduu gibi "Onlarn üzerlerine pikin tuladan yaplm

1

Ebû Nuaym (86).
J

Sifâh: Huneyn ile Harem arasnda bir bölgedir. (Mu'cemu'l-Büldân, 3/398).
3

Beyhakî (1/124).
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talar atyordu.* 1 Bu durum karsnda yanlanndaki fil böürmeye balad.

Sonunda Yüce Allah, “Onlar yenilmi ekin yapraklar hâline getirdi."
2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Fil sahiplerine Rabbinin ne

ettiini görmedin mi?*3
âyetini açklarken öyle demitir: "Habeli Ebrehe el-

Erem, Yemen ahalisinden kendisine tâbi olan savaçlarla birlikte Allah'n

Evi'ne doru yola koyuldu. Yemen'deki bir kilisenin Araplar tarafndan

saldnya uramas üzerine Kâbe’yi ykmak istiyordu. Fillerini de alarak yola

çktlar. Sifâh denilen yere vardklan zaman fil yere çöküp kald. Onu Kâbe'ye

doru çevirdiklerinde yere yatyordu. Geldikleri yöne doru çevirdiklerinde

ise koarak gidiyordu. Nahlatu'l-Yemâniyye denilen vadiye yetitiklerinde

Yüce Allah üzerlerine beyaz renkli ebabil kulann gönderdi. Bu kular çok

kalabalkt ve biri gagasnda ikisi de ayaklannda olmak üzere her bir ku üç

tane ta tayordu. Kular onlann üzerlerine bu talan braknca yenilmi ekin

yapraklarna döndüler. Kulann bu saldrsndan sadece Ebû Yeksûm

(Ebrehe) sa kurtuldu. O da urad her bölgede bedenindeki etlerin bir

bölümü kopup düüyordu. Sonunda kavminin yanna ulat. Balanna

gelenleri onlara anlattktan sonra da öldü.”

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Fil sahiplerine Rabbinin ne

ettiini görmedin mi?"4
âyetini açklarken öyle demitir: "Ebû Yeksûm

(Ebrehe) zorba krallardan birisiydi. Yemen’de bir kilisenin Araplar tarafndan

yklmas üzerine o da Kâbe'yi ykmak istiyordu. Bunun için bir fille birlikte

ordusunu Mekke'ye doru sürdü. Ancak fil Harem bölgesine yaklanca yere

yatt. Geldikleri yöne doru çevirdiklerinde ise koarak gidiyordu.”

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyriden bildirir: "Habe kral Ebû Meksûm

(Ebrehe) filiyle birlikte Mekke'ye doru yola çkt. Harem bölgesine

yaklatklannda fil bölgeye girmek istemedi. Geldikleri yöne çevirdikleri

zaman hzlca yol alyor, Kâbe yönüne sürdüklerinde ise gitmemek için

diretiyordu. Sonrasnda üzerlerine azlannda nohut tanesi kadar talar olan

3

Fü Sur. 4
2

Fîl Sur. 5; Hâkim (2/535) ve Beyhakî (1/121, 122).

3
Fîl Sur. 1

4
Fil Sur. 1
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beyaz renkli küçük kular gönderildi. Bu kulann brakt talar kime

dediyse helak oluyordu.” 1

Abd b. Humeyd, bn Abbâs’tan bildirir: Fil ordusu yola çkp Sifâh denilen

yerde konakladklannda Abdulmuttalib yanlanna geldi ve: "Bu, Yüce Allah'n

Ev'idir ve ona kimseyi musallat etmeyecektir!" dedi. Onlar ise: "Bu evi

ykmadan geri dönmeyeceiz!" karln verdiler. Ancak fillerini ne zaman

öne doru sürselerfil geriye doru çekiliyordu. Sonrasnda Yüce Allah onlann

üzerine ebabil kulann gönderdi. Bu kulara da üzeri çamurla kapl siyah

talar verdi. Kular üst taraftan ordunun hizasna gelince ayaklanndaki talan

üzerlerine braktlar. Ordu içinde kantya maruz kalmayan tek bir kii dahi

kalmad. Öyle ki kii derisinikad zamankad yerin eti dökülüyordu.

Ebû Nuaym Delâil ’de Süddî es-Saîr vastasyla Kelbî’den, oda Ebû

Sâlih'ten, o da bn Abbâs'tan bildirir: Kureyli bir genç arkadalaryla birlikte

Habeistan'a doru yola çkt. Bir deniz sahilinde de konakladlar.

Konakladklan sahilde Hristiyanlara ait "Sercisan Suyu” adnda bir kilise

bulunuyordu. Yola çkma zaman geldiinde yemeklerini piirmede

kullandklar odunlardan arta kalanlan toplayp bir ate yaktlar.

Söndürmeden de yola çktlar. Onlar gittikten sonra yaktklar ate kiliseye

sçrad ve onu yakt. Necâi (Habe kral) bunu duyunca çok öfkelendi.

Bunun üzerine Ebrehe es-Sabbahî, Ebu'l-Eksûm el-Kindî ve Hicr b. urahbil el-

Keidî el-Adevî yanma geldiler ve: "Ey kral! Neden bu kadar öfkeleniyorsun?

Endie etme! Sercisan Suyu kilisesini yeniden ina etmeyi ve Allah’n

Kâbe'sini yakmay biz sana garanti ediyoruz. Bu ekilde Kurey’in sna
olan Kâbe, Sercisan Suyu kilisesinin karl olur. Biz seninle birlikte gidip

Kureylinin yakt Sircisan kilisesi yerine Kâbe’yi yakp ykarz. Mekke'nin

fethini de sana garanti ederiz. Bu ekilde Kurey kadnlarndan dilediini

kendine seçersin" dediler. Bu yönde konuarak sonunda onu ikna ettiler.

Sonrasnda Necâi, büyük bir orduyla Mekke'ye doru yola çkt. çlerinde

Kinâne kabilesinin bir kolu da bulunan Yemenli çetelerden bir grutun

banda Maklûs da ona katld. Vâdi'l-Mecâz (Mecâz vadisi) denilen yere

ulatklannda orada konakladlar.

1 bn Ebîeybe (14/283).
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "j^Ç Çt" 1

ifadesini açklarken öyle demitir: "Pepee uçan beyaz renkte ve çok sayda

ku demektir. Deniz tarafndan gelmiler, her biri ayaklarnda iki, gagalannda

da bir tane olmak üzere üç ta tayordu. Bu talar da dedii yeri

parçalyordu ."2

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: £l>"
3
ifadesini açklarken: "Bir araya toplanm ve biribirini

takip eden ku sürüleri demektir" demitir.

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr: "

J^Ç
" 5

ifadesini açklarken: "Çok sayda ku demektir" demitir.

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bunun aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd, Firyâbî ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr:

"JJ r^t
”6

ifadesini açklarken öyle demitir: "Bunlar deniz tarafndan çkan

bir ku sürüsüdür. Hind bölgesi adamlann andran bir suretleri vard ve

ayaklarnda oturan develeri andran talar tayorlard. Bu talarn en küçüü

bir adam kafas kadard. Ebrehe ordusundan diledii kiinin üzerine

amadan bu ta atabiliyorlard. Kendisine ta isabet eden kii de olduu

yerde can veriyordu. Ebâbîl ifadesi de ‘pepee gelen’ anlamndadr." 7

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr.

"Onlarn üstüne ebabil kularn gönderdi
"8

âyetini açklarken: "Ebrehe

ordusunun üzerine siyah renkte, gaga ile ayaklannda talar bulunan deniz

kulan salnd" demitir.

9

1
Fîl Sur. 3

2
Abdurrezzâk (2/396).

3
Fil Sur. 3

4 bn Cerîr (24/629).
5
Fîl Sur 3

6
Fîl Sur. 3

7 bn Cerîr (24/631, 632).
8
Fü Sur. 3

9 bn Ebî eybe (14/284).
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Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime ile Mücâhid:

"Onlarn üstüne ebabil kularn gönderdi
"1

âyetini açklarken: “Ebabil

kulan Ankâu'l-Murib (Anka kuu) denilen kulardr” demilerdir.

2

bnuM-Münzir’in bildirdiine göre Abdurrahman b. Sâbit: “Ebabil, bölük

bölük anlamndadr” demitir.

Firyâbî, Saîd b. Cübeyriden bildirin
"
Ebabil

,

gagalanyla ta atan kulardr.

Üzerine bu talardan deen kiinin derisi de kabanyordu. nsanlar çiçek

hastaln ilk olarak bu olay srasnda görmülerdir.”

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: GÇ
*”3

buyruunun anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: “Kulann, durmadan

gaga ile ayaklannda tatamalan ve askerlerin üzerinde uçumalandr” dedi.

Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs u
karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

“Verkâ'nm süvarileriyle örendiler

Ebabillere nasl eyer atlp binildiini" dediini itmez misin?”
4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebû Nuaym'n DelâiVde

bildirdiine göre bn Abbâs: “Yüce Allah fil ordusunun üzerine talan

gönderdii zaman bu talar dedii yeri kabartyordu. Çiçek hastalnn

bölgede ilk olarakçk da bu olay srasnda oldu. Daha sonra Yüce Allah bir

sel gönderdi de hepsini toplayp denize döktü” demitir. Kendisine: “Ebîbîl

nedir?” diye sorulunca da: “Bölük bölük demektir” karln verdi .

5

1

Fil Sur. 3
1

Ankâu'l-Murib: Yüzylda bir görüldüü söylenen büyük kulardr. Ancak daha

sonralar bunun kullanm yaygnlam ve insanlar büyük musibetleri de bu isimle anar

olmulardr. Bunun kartal olduunu söyleyenler de vardr.
1
Fîl Sur. 3

4
el-tkân’de (2/87, 88) geçtii üzere Tastî.

5 Abdurrezzâk (2/396).
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Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakfnin

Delâil’de bildirdiine göre bn Mes'ûd: "j^çî Çk”1
ifadesini açklarken:

"Bölük bölük kular demektir1' demitir .

2

Firyâbî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "j^L

ifadesini açklarken: "Pepee ve bölükler halinde kular, anlamndadr. Bu

kular da deniz tarafndan geliyordu” demitir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin Delâil’de bildirdiine göre bn Abbâs: ÇL”4
ifadesini

açklarken: "Yeil kulardr. Deve gibi burunlar, köpek gibi pençeleri vard”

demitir.

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini

açklarken: "Bu kulann insan gibi elleri, vahi hayvanlar gibi de pençeleri

vard” demitir.

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebû Nuaym

Delâil'de ve Beyhakî DelâiVde, Ubeyd b. ümeyr el-Leysî'den bildirin "Yüce

Allah fil ordusunu helak etmek istedii zaman deniz tarafndan onlarn

üzerine bir ku sürüsü yollad. Bu kular benekli krlangç kulann

andnyorlard. Her bir ku da gagasnda bir, ayaklannda iki tane olmak üzere

üç tane ta tayordu. Ku sürüsü ordunun üst tarafna yetitii zaman

bartlar içinde tadklan talar brakmaya baladlar. Talar dedii kiiyi

delip geçiyordu. Kiinin bana dütüü zaman dübüründen, baka bir

tarafndan dütüü zaman da dier tarafndan çkyordu. Daha sonra Yüce

Allah iddetli bir rüzgar gönderince talar kulann ayaklarndan daha sert bir

ekilde çkmaya balad. Bu ekilde fil ordusu bütünüyle helak oldu .”7

1
Fil Sur. 3

3 bn Cerîr (24/628) ve Beyhakî (1/123).
3
Fîl Sur. 3

4
Fîl Sur 3

5 bn Ebî eybe (14/283), bn Cerîr (24/630, 631) ve Beyhakî (1/122, 123).
6
Fil Sur. 3

bn Ebî eybe (14/284), bn Kesir, Tefsir (8/508, 509) ile el-Ridâye ue'tt-Nihâye'de

(3/151) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Ebû Nuaym (1/150) ve Beyhakî (1/123, 124).
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Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin

DelâiVde bildirdiine göre krime: "j*ç1 ÇL”
1

ifadesini açklarken öyle

demitir: "Bunlar beyaz (baka bir lafzda yeil) olan kulard. Deniz

tarafndan gelmilerdi. Vahi hayvanlan andran bir yüzleri vard. Daha Önce

hiç görülmedikleri gibi daha sonra da bir daha görülmediler. Fil ordusu bu

kulardan dolay çiçek hastalna yakalandlar. Çiçek hastal da ilk olarak bu

olay srasnda görüldü."
2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Fil sahiplerine Rabbinin ne

ettiini görmedin mi?"3
âyetini açklarken öyle demitir: "Fil ordusu Ebû

Yeksûm komutasnda Mekke'ye girmek üzere yola çkt. Muammes'e

vardkiannda ku sürüsüyle karlatlar. Bu kulardan her biri gagasnda bir,

ayaklarnda iki tane olmak üzere üç ta tayordu. Bu talan ordunun üzerine

atmaya baladlar. "Onlarn üstüne ebabil kularn gönderdi
*'

4

âyetinde

ifade edilen de budur. Ebabilden kast, bu kularn pe pee sürüler halinde

gelmesidir. Bu kular Yüce Allah’n da buyurduu gibi: "Onlara siccîf’den

talar atyorlard." 3
Siccîl de çamur anlamndadr. Çamurdan olan bu talar

koyun dk büyüklüündeydi ve Zafâr
6
boncuklarn andryorlard. Kular

bu talan ordunun üzerine atmaya balaynca, Yüce Allah’n buyurduu gibi,

"Onlar yenilmi ekin yapraklar hâline getirdi ."7 Atlan bu talar yenilip

parçalanm ekin yapraklan gibi onlan parça parça etti. Fil ordusunun

Mekke’ye doru gelmesi Hz. Peygamberim (»iaHatu aleyhi iîseAhu) doumundan

yirmi üç yl önce gerçeklemiti.

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Ebu'l-Kenûd: "Onlara siccîTden talar

atyorlard
"8

âyetini açklarken: "Bu talar nohut tanesinden küçük,

mercimekten daha büyüktü" demitir.

1

Fîl Sur. 3
3 bn Cerîr (24/631) ve Beyhakî (1/123).
3

Fü Sur. 1

4
FÜ Sur. 3

5
Fil Sur. 4

6
Zafir: Yemen'de bir kentin addr.

7

Fü Sur. 5
* Fîl Sur. 4
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre mrân: ^t” 1

ifadesini açklarken: "Sürü halinde ve birçok tala gelen kulardr. Bu kular

en büyüü nohut, en küçüü ise mercimek tanesi kadar olan talarla

gelmiti" demitir .

2

Ebû Nuaym’n DelâiVde bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlara siccîl'den

talar atyorlard"3 âyetini açklarken öyle demitir: "Bunlar fndk

büyüklüünde, pimi tula renginde krmzms talard. Her bîr kuta biri

gagasnda, ikisi de ayaklarnda olmak üzere bunlardan üç ta vard. Kular

gökyüzünden yükselip ordunun üzerine kadar geldi, lalan braknca da

sadece askerlerin bulunduu yere dütü."

Ebû Nuaym, Nevfel b. Muâviye ed-Deylî’den bildirir: "Fil ordusunun

üzerine atlan talan gördüm. Mercimekten daha iri, nohut tanesi

büyüklüündeydiler. Zafâr boncuklan gibi krmzms ve piirilmi idiler."
4

Ebû Nuaym, Hakîm b. Hizâm'dan bildirin "Atlan bu talar nohut ile

mercimek aras bir büyüklükteydi. Boncuk gibi krmzms ve piirilmi idiler.

ayet bir topluluk bunlarla cezalandnlm olmasayd alr mescidimde bunlar

kullanrdm. Müslüman olduum sralarda Mekke’de bu talardan çokça

bulunuyordu.”

Ebû Nuaym, Ümmü Kürz el-Huzâiyye’den bildirir: "Fil ordusunun üzerine

atlan talan gördüm. Zafâr boncuklan gibi krmzms ve piirilmi idiler.

Talar konusunda bundan bakasn söyleyenler bo konumu olurlar. Atlan

talar bütün askerlere isabet etmemi, içlerinden kurtulanlarda olmutu."

Ebû Nuaym, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirin “Bunlar iki fille

gelmilerdi. Mahmûd adndaki fil yere yatp ileriye gitmedi. Dier fil ise

yoluna devam edince o da kular tarafndan atlan talara maruz kald.”

Ebû Nuaym, Atâ b. Yesâridan bildirin Fil ordusunda bulunan ve fili çeken

ile süren kiilerle konuan biri bana unu anlatt: "Fili süren ile onu çeken iki

adama filin hikayesini bana anlatmalann istediimde öyle dediler "Bu fil

1

Fîl Sur. 3
2 Abdurrezzâk (2/396).
3

Fîl Sur. 4
4 Ebû Nuaym (1/150).
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Habe kiralnn en büyük filiydi ve bu fille hangi ordunun üzerine yürüdüvse

mutlaka onlar yeniyordu. Bu fille Mekke'ye doru yola çkt. Harem

bölgesine yaklatmzda fil yere çöktü. Ne zaman Mekke tarafna çevirsek

yere yatp kalyordu. Bazen yürüyene kadar onu dövüyor, bazen de diretip

yürümüyor biz de bkp onu brakyorduk. Bu ekilde Muammes'e kadar

ulatk. Oraya geldiimizde yere çöküp kald ve bir daha da kalkmad. Zaten o

srada da söz konusu azapla kar karya kaldk." Onlara: "kinizden baka

kurtulan oldu mu?" diye sorduumda öyle dediler "Evet, oldu. Zira bu

azaba herkes maruz kalmad. Böylesi bir durumla karlaan Ebrehe,

yanndakilerle birlikte memleketine geri dönmek üzere yola dütü. Ancak

girdii her bir gölgede bir organ kopup dütü. Has'am bölgesine yetitiinde

bedeninde bandan baka bir organ kalmamt. Orada da öldü."

Ebû Nuaym, Atâ ile Dahhâk vastasyla bn Abbâs’tan bildirin "Ebrehe el-

Erem, Kâbe'yi ykmak üzere Yemen’den yola çkt. Ancak Yüce Allah

ordusunun üzerine hortumlan olan sürüyle kular gönderdi. Bu kulardan her

biri gagalarnda bir, ayaklannda iki tane olmak üzere üçer ta tayordu. Bu

talardan birini askerin bana brakt zaman askerin eti ile kan akp gidiyor;

asker eti, derisi ve kan olmayan kemik ynna dönüüyordu."

Ebû Nuaym, Osman b. Affân'dan bildirir: Hüzeyl kabilesinden bir adama

Fil Vakasn sorduumda öyle dedi: "Fil Vakasnn olduu gün dii bir atn

üzerinde gözcü olarak gönderilmitim. Harem bölgesinden kulann

havalandn gördüm. Bu kulann gagasnda ve ayaklannda talar vard.

Ardndan bir rüzgar çkt ve ortal bir karart kaplad. Bundan dolay atm iki

defa yere çöktü. Bu rüzgar ile karart onlara doru yönelip içine aldktan

sonra rüzgar dindi, karart da çekildi. Ortalk sakinletikten sonra orduya

baktmda küle dönmülerdi.”

bn Merdûye ve Ebû Nuaym, Ebû Sâlih’ten bildirir: "Ebû Tâlib’in kz
Ümmü Hâni'nin yannda (Fil olaynda askerlerin üzerine atlan) o talardan bir

kafiz (2 kg) kadar gördüm. Zafâr boncuklan gibi çizgili ve pimiti. Her birinin

üstünde, üzerine düecei askerin hem kendi ismi, hem de babasnn ismi

yazlyd."
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin Delâil’de bildirdiine göre bn

Abbâs: "Onlar yenilmi ekin yapraklar hâline getirdi
" 1

âyetini açklarken:

“Onlar samana çevirdi" demitir.

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Katâde: "Onlar yenilmi ekin yapraklar hâline getirdi
" 1

âyetini açklarken:

“Onlar samana çevirdi" demitir.
4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Onlar yenilmi ekin yapraklar hâline getirdi
"5

âyetini açklarken:

“Onlar yenilmi buday yapraklarna çevirdi” demitir.
6

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: “J^ti uum&"7
ifadesini: “Yenilmi buday yapraklar” olarak

açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Tâvus: “J^li _Üi5"

8

ifadesini: “Delik

deik olmu buday yapraklan" olarak açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: ^JÛx^
nS

ifadesini

açklarken: “çi yenilip boaltlm ekin manasndadr” demitir.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin Delâil’de bildirdiine göre bn
Abbâs: ’JJoZS”

10
ifadesini açklarken: “Parçalanm ekin sapna çevirdik,

anlamndadr” demitir.

bn shâk Sîre’de, Vâkidî, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre Hz. Âie öyle demitin “Fili süren ile onu çeken kiileri

1
Fîl Sur. 5

1 bn Cerîr (22/183) ve Beyhakî (1/123).
J

Fîl Sur. 5
4
Abdurrezzâk (2/262, 397).

5
Fü Sur. 5

* Tatîkv 't-Ta'lîk'de (4/329) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (24/644).
7
Fü Sur. 5

* Fîl Sur. 5
* Fil Sur. 5
o

Fîl Sur. 5
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Mekke'de gördüm. Kör ve kötürümdüler. nsanlardan yiyecek

dileniyorlard.”
1

Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin Delâil'de bildirdiine göre bn Ebzâ: "Fil

olay ile Resûlullah'n (sstiiis^u dert» vesdier) doumu arasnda on yl vard” demitir.

2

Ebû Nuaym ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Hz. Peygamber

(sal

I

bIIbIiu aleyhi vBseiBm) Fil olaynn olduu yl dodu” demitir.

3

bn shâk, Ebû Nuaym ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Kays b. Mahreme:

"Resûlullah iniuuu aleyhi «seiien) ile birlikte Fil olaynn olduu yl doduk”

demitir.

4

Beyhakî, Muhammed b. Cübeyr b. Mut'im’den bildirir: "Resûlullah (nidhu

aleyhi vesellem), Fil olaynn gerçekletii yl dodu. Ukâz, Fil olayndan on be yl

sonra çar, pazar olarak kullanlmaya baland. Kabe’nin yeniden onanlp

ina edilmesi Fil olaynn tam yirmi be yl sonrasnda oldu. Resûlullah UaUdUu

aleyhi «atan) de Fil olayndan tam krk yl sonra peygamber olarak gönderildi.”
s

1 bn shâk (44), bn Kesîr, Te/stPde (8/509) geçtii üzere Vâkdî ve Beyhakî (1/125).
2
Beyhakî (1/79).

5

Beyhakî (1/75).
4 bn shâk (29), Ebû Nuaym, Delâil (85) ve Beyhakî (1/76, 77).

s
Beyhakî (1/78).



KUREY SÛRES
(MEKKÎ BR SÜREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kurey Sûresi, Mekke'de

nazil oldu" demitir.

Buhârî Târih'de, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin el-

Hilâfiyyâfta Ebû Tâlib’in kz Ümmü Hâni’den bildirdiine göre Resûlullah

(sailrfahuaB^iYBnfam) öyle buyurmutur: "Yüce Allah, Kurey'i yedi özellik ile üstün

klmtr ki bunlar ne öncekilere vermi, ne de sonrakilere verecektir. Ben

onlardanm. Hilafet anlardadr. Hicâbe (Kâbe kapcl) onlardadr. Sikâye

(haclara su datma ii) onlardadr. Fil ordusuna kar galip klnmlardr.

Kendilerinden bakas Allah'a ibadet etmezken yedi yl Allah'a ibadet

etmilerdir. Onlar hakknda Kur'ân da Kurey Sûresi inmi ve bu sûrede

onlardan baka zikredilen olmamtr." Baka bir lafzda, "Ben anlardanm"

ifadesi yerine "Peygamberlik onlardadr" ifadesi, "Yedi yl Allah'a ibadet

etmiledir" yerine "On yl Allah'a ibadet etmilerdir" ifadeleri geçer .

1

Taberânî M. el-Evsat*ta, bn Merdûye ve bn AsâkiHin Zübeyr b. el-

Avvâm'dan bildirdiine göre Resûlullah (uiiBiiahu aleyhi mailem) öyle buyurmutun

"Yüce Allah, Kurey'i yedi özellik ile üstün klmtr. Kendilerinden bakas

Allah'a ibadet etmezken on yl Allah'a ibadet etmelerinden dolay onlar üstün

klmtr. Mürik olmalarna ramen Fil olaynda anlan galip getirmesiyle

üstün klmtr. Onlar hakknda Kur'ân'da Kurey Sûresi'ni indirip bu sûrede

onlardan baka hiç kimseyi zikretmemesiyle üstün klmtr. Peygamberlii,

hilafeti, hicâbe ve sikâye iini onlarda klmasyla üstün klmtr."2

Hatîb'in Târih'de Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirdiine göre Resûlullah

(sailaiiahu aleyhi nuflem) öyle buyurmutun "Yüce Allah, Kurey'i yedi özellik ile üstün

klmtr. Ben onlardanm. Yüce Allah müstakil olarak onlar hakknda

1

Buhârî (1/320, 321), Taberânî 24/409 (994), Hâkim (2/536, 4/54) ve bn Kesîr, Tefsî/de

(8/512) geçtii üzere Beyhakî. Beyhakî: "Garîb (tek kanall) hadistir" demitir. bn Hacer,

Fethu'l-Bâfi (8/730) der kî: "Bu sûre hakknda merfû olarak gelen sahih bir hadis

görmedim."
2
Taberânî (9173) ve îbn Asâkir (64/15). Heysemî, Mecmau 'z-Zeo&id’de (10/25) der ki:

"Kaviler içinde zayf bulunanlar vardr ancak bn Hibbân onlan güvenilir bulmutur/'
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Kur'ân'da Kurey Sûresi'ni indirmi ve bu sûrede onlardan baka kimseyi

zikretmemitr. Kendilerinden bakas Allah'a ibadet etmezken on yl Allah’a

ibadet etmilerdir. Yüce Allah fil ordusuna kar onlar galip getirmitir.

Hilafet, sikâye ve sidâne (Kabe kapal, perdedarlk) ii de onlardadr."
1

*

"Kurey'i sndrp altrd; onlarKn (Yemen'e) ve

yazn (am'a) yaptklar yolculua sndrp altrd için,

Kurey de, kendilerini besleyip açlklarn gideren ve onlan

korkudan emin klan bu evin (Kâbe'nin) Rabbtne kulluk

etSn." (Kurcy Sur. 1-4)

Saîd b. Mansûr, ibn Ebîeybe ve IbnTI-Münzir, brahim'den bildirin Ömer

b. el-Hattâb, Mekke'de Kâbe'nin yannda namaz kldrd. Namazda Kurey

Sûresi'ni okudu. "Onlar, u evin Rabbine kulluk etsinler
" 2

âyetine geldii

zaman namazda olmasna ramen parmayla Kâbe'ye iaret etti .

3

Firyâbî, bn Cerîr, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye, Esmâ binti Yezîd'den

bildirir. Resûlullah’n (saiieiiahu aiayhi mallm):
"
Vay cannza Kureyliler!" buyurup:

"Kurey kabilesinin yaz ve k yolculuklarnda uzlamas ve anlamas

salanmtr"4
âyetlerini okuduunu iittim .

5

Ahmed ve bn Ebî Hatim, Esmâ binti Yezîd’den bildirir. Resûlullah'n (uiiatou

aleyhi veseiiam): "Kurey kabilesinin yaz ve k yolculuklarnda uzlamas ve

anlamas salanmtr"6
âyetlerini okuduktan sonra: "Vay size Kureyliler!

Hatîb (7/195).

Kurey Sur. 3

bn Ebîeybe (2/492).

Kurey Sur. 1,

2

bn Cerîr (24/647, muhtasar olarak), Taberânî 24/177, 178 (447) ve Hâkim (2/256).
s Kurey Sur. 1, 2
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Açken sîzleri doyuran, korku içindeyken sîzlere güven veren bu evin (Kabe'nin)

Rabbine kulluk edin
f"
buyurduunu iittim.

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre krime bu sûreyi: " »tiJi lUj JJb

uâ^aJij (=Kurey kabilesi, yaz k yolculuklanna altklar gibi u Ev'in Rabbine

kulluk etmeye de alsnlar)"
2
lafzyla okurdu.

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime bu sûrenin

lafzyla okunmasn ho karlamaz ve öyle derdi: "Sûre " JJta

JLjjâ" lafzyla okunmaldr. Zira Kureyliler yazlan ve klan Rum ile am
bölgelerine ticarete giderlerdi. Yüce Allah da onlara u Ev'in (Kâbe'nin)

Rabbine ibadetle megul olmalarn emretmitir."

bn Cerlr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Diyâ'nn el-Muhtâre’öe

bildirdiine göre bn Abbâs :

4>

4û âüj vsib)/

^ j4üTj çjk ,>« £4*âLl d c4dl Ü” 5 buyruunu açklarken öyle

demitin "Kureyliler kendilerine ihsan ettiim nimetlerle klan Mekke’de,

yazlan da Tâifte geçiriyorlar. O zaman kendilerini cüzzam hastalndan yana

güvende klan Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler.”
6

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: “
^jj ir cjiii ijj» vly ijjiâlâ »üLzji dlö-j

’ö* j££T9 'çy? i-"
7 buyruunu açklarken öyle demitin "Kureyliler

kendilerine ihsan ettiim nimetler sayesindek ve yaz yolculuklann rahat bir

ekilde yapyorlar. Harem bölgesinde de her türlü düman korkusundan

onlan emin kldm."
8

1 Ahmed 45/581 (27607) ve bn Kesîr, Tefsîr'de (8/513) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

Müsnectin muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
3 âz bir kraattir.
3 bn Cerîr (24/647).
4 Kurey Sur. 1

5 Kurey Sur. 1-3

‘ bn Cerîr (24/648, 652, 653, 656), Fethu'l-Bârî'de (8/730, muhtasar olarak) geçtii

üzere bn Ebî Hâtim ve Diyâ 10/125 (125, 126).
7 Kurey Sur. 1-3
1
et-TafiKde (4/377) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (24/648, 654).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiire

göre bn Abbâs: “ jJ oliJl Ia Çjj ij.'âd» n*^ij »ilui âli-j

buyruunu alklarken öyle demitir:

“Kureyliler yazlan ve klan ticaret için yolculua çkarlard. Yüce Allah,

brahim'in (deytuseianO "...Onlar ürünlerle rzklandr*7
eklinde olan duasyla

Kureylilerin yani Mekke ahalisinin açln gidermitir. Yine "...Rabbim! Bu

ehri güvenli kl ..."
3
duasyla da her türlü korkudan onlan emin klmtr.

4

bn Cerirîin bildirdiine göre bn Zeyd'e: "Kurey'i sndrp altrd;
onlar kn ve yazn yaptklar yolculua sndrp altrd için

”5 buyruu

sorulunca Fîl Sûresi'ni sonuna kadar okudu ve öyle dedi: “Bu sûrede

bahsedilenler Kureylilerin bir arada kalmalar, dalmamalar ve birliklerinin

korunmas için Yüce Allah tarafndan yaplmt. Fil ordusunun kral onlarn

deer ve kutsallann yerle bir etmek için gelmiti, ancak Allah kendilerine

sûrede bahsettii eyleri yapt.” 6

Zübeyr b. Bekkâr Muvajfakiyât’ta Ömer b. Abdilazîz’den bildirir: Cahilive

döneminde Kureyliler arasnda (bir tür intihar ekli olan) i'tifâd yaplrd.

Mallan telef olup elinden giden kiiler ailesiyle birlikte ssz bir araziye çekilip

çadr kurard. Bu çadrlarda ellerinde kalan yiyecek ile içecei eit bir ekilde

paylatnr ve bunlar da tükenip sonunda ölene kadar orada kalrlard. Bu

ekilde muhtaç duruma dütükleri kimseler tarafndan bilinmeden ölüp

giderlerdi. 'tifâd denilen ey de buydu. Hâim b. Abdimenâf yetiene kadar

bu uygulama devam etti. Hiâm büyüyüp Kureyliler arasnda saygn bir

konuma geldiinde: “Ey Kureyliler! Güç ve saygnlk çoklukla birlikte gelir.

Sîzler de Araplar için mal bakmndan zengin, bireyler bakmndan da saygn

kiiler oldunuz. Ancak içinizden hâlâ muhtaç duruma düüp i'tifâd ’

a

bavuranlar oluyor. Bunu çözme konusunda benim bir fikrim var" dedi.

Kureyliler “Senin fikrin bizim de fikrimizdir. Sen emret biz yerine getirelim”

karln verdi. Hiâm: "Fakirlerinizi zenginlerinizin arasna katmay

1

2

3

4

5

6

Kurey Sur. 1-3

brahim Sur. 37

îbrâhîm Sur. 35

bn Cerîr (24/650, 653, 654) ve el-tkârt'de (2/56) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

Kurey Sur. 1, 2

bn Cerîr (24/649).
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düünüyorum. Her bir zengine, aile efrad says ayn olan bir fakiri

vereceim. Bu ekilde fakir olan kii zengin olan kiinin yazn am’a, kn da

Yemen’e yapt ticari yolculuklarnda ona elik edecek, zenginin

yardmlanyla fakir olan kii küçük de olsa ticaretini yapacak, geçinip

gidecektir. Bu ekilde de i'tifâd’n önüne geçmeyi düünüyorum” deyince,

Kureyliler: “Çok güzel bir fikir. Bu ekilde insanlar birbirleriyle kaynatrm,

aradaki balan salamlatrm olursun” karln verdiler.

Daha sonralar Fil olaynn ortaya çkmas ve Yüce Allah'n onlar anlatld

ekilde cezalandrmas peygamberliin kapsn açarken Kureylilere ihsan

edilen ilk saygnlk da oldu. Zira bu olay sonrasnda dier tüm topluluklar:

"Bunlar Allah’n ahalisidir! Allah bunlarla beraberdir” diyerek Kureylilerden

çekinir oldular. Hz. Peygamberim (saiiaiiahu aleyhi vesellem) doumu da Fil olaynn

gerçekletii ylda gerçekleti. Yüce Allah, Resulünü gönderdikten sonra

daha önce kavmî için yaptklanm, fil ordusuna kar onlara nasl yardmlarda

bulunduunu bildirmek için Fîl Sûresi’ni indirdi. Bu sûreyle Yüce Allah: "Ey

Muhammedi Putperest bir topluluk iken ben kavmine bunu neden yaptm?”

diye sormu oldu. Bunun cevabn da yine bizzat kendisi Kurey Sûresi'ni

indirerek verdi. Yani onlar putperest bir topluluk iken fil ordusuna kar

onlara yardm etmesi birbirlerine sevgiyle yaklap sk bir ekilde

kenetlenmeleri içindir. Kurey Sûresi'nde bahsedilen ve kendilerini emin

kld korku fil ordusunun saldnsndan onlar korumasdr. Açlklann

gidermesi de i'tiföd’a bavurmalarna sebep olan yoksulluklarn

gidermesidir.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs, Kurey Sûresi'ni

açklarken öyle demitir: “Yüce Allah bu sûreyle Kureylilerin yaz ile k
yolculuklarna çkmalann yasaklam oldu. Kâbe'nin Rabbine ibadet

etmelerini emrederken, nzklannn ise kendi tarafndan karlanaca

güvencesini verdi. Zira önceleri Kureyliler yaz k yolculua çkarlar ve bu

yüzden rahat yüzü görmezler, dinlenemezlerdi. Daha sonra hem aç

kalmalannn önüne geçti, hem de her türlü korkudan onlar emin kld. Böyle

olunca da daha önce yaptklar bu yolculuklardan vazgeçtiler. Bu da Yüce

Allah’n onlara bir nimetiydi.”
1

1 bn Cerîr (24/650, 651).
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kurey'i sndrp
altrd; onlarkn ve yazn yaptklar yolculua sndrp altrd için

" 1

buyruunu açklarken: “Buna altnldklar için kendilerine zor gelmemitir"

demitir.

2

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Kurey'i sndrp altrd için
"3

âyetini açklarken: “Biri kn biri

de yazn olmak üzere yolculua altrlmlard” demitir. "...Onlar her çeit

korkudan emin kld"4
âyetini açklarken de öyle demitir "Kureyliler. "Biz

Allah'n haram bölgesinin sakinleriyiz!" derlerdi. Bundan dolay da cahilye

döneminde kimse onlara dokunmaz, güven içinde yolculuklarn yaparlard.

Araplarn dier kabileleri ise bölgeleri dna çktklan zaman saldrlara maruz

kalrlard ."
5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde, Kurey

Sûresi’ni açklarken öyle demitir: Mekke ahalisi yaz k nöbetlee Kâbe’nin

bakmn yaparlard. Ticaretle urarlar, Harem bölgesi sakinleri olduklan itin

yolculuklan srasnda herhangi bir korku ve endie tamazlard. Oysa dier

Arap kabileleri bu yönde saldnlardan emin olamazlard. Hatta Mekke

ahalisinden biri baka bir bölgede yaraland zaman: “Bu kii haremlidir!"

denilerek ona ayn bir deer verilirdi. Yüce Allah ite bu sûrede onlara

salad bu güven ortamn hatrlatmtr. Bize bildirilene göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vsdin): "Kurey'i hor göreni Yüce Allah zelil klar"

buyurmutur. Yine: “Kurey’le olan durumumu takip edin. ayet Yüce Allah

beni onlara kar galip getirirse dier insanlar da onlarn peinden gelecektir"

buyurmutur. Bundan dolaydr ki Mekke fethedildii zaman insanlar hzl bir

ekilde slam'a girdiler. Yine bize ulaana göre Resûlullah (saiiaiiehu aiayhi «allan):

"nsanlar hayrda da, erde de Kurey'e tabidirler. Dier kafirler Kura/

kafirlerine, dier Müslümanlar da Kurey Müslümanlanna tâbidirler

“

buyurmutur.

3 Kurey Sur. 1, 2
2
Fethu'l-BSrîde (8/735) geçtii üzere ibn Merdûye.

3 Kurey Sur. 1

4 Kurey Sur. 4
5 Abdurrezzâk (2/398) ve ibn Cerîr (24/651, 655).
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Ibn Cerhin bildirdiine göre bn Abbâs, Kurey Sûresi'ni açklarken: "Kn
ve yazn yolculuk yapmaya altklar ve bunu severek yaptklar gibi ayn

ekilde Kâbe’nin Rabbine ibadet etmeye almalar ve bunu da severek

yapmalar emredildi" demitir.
1

Firyâbî, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Ebû Sâlih'ten bildirir: "Yüce Allah,

Kureylilerin am' ne kadar sevdiklerini bildii için klan ve yazlan yolculuk

yapmay sevdikleri gibi Kâbe'nin Rabbine ayn sevgi ve ballkla ibadet

etmelerini emretmitir."
2

Saîd b. Mansûr ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Kurey'i

sndrp altrd için
" 3

âyetini açklarken: "Kureyliler klan ve yazlan

ticaret için yolculua çkarlard. Söz konusu alma (îlâf) da bu yöndedir"

demitir.

ibn Ebî Hâtim, krime'den bildirir. "Kureyliler hem kn, hem de yazn

ticaret için yolculuk yaparlard. Kn sahil yolunu takip edip Eyle

4

üzerinden

scak bir yer olan Filistin'e, yazn ise serin bir yer olan Busrâ ile Azriat'a
s

giderlerdi. Söz konusu alma (îlâf) da bu yöndedir."

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Kureylilerin

ticari amaçl, yazn am’a, kn da Yemen'e olmak üzere ylda iki tane

yolculuklan olurdu" demitir.
6

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "...Onlar her

çeit korkudan emin kld" 7
âyetini açklarken: "Yolculuklan srasnda

saldnya urayp soyulmadan yana emin kld" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre A'me: "...Onlar her çeit korkudan

emin kld"1
âyetini açklarken: "Habelilere kar onlan korudu" demitir.

1 bn Cerir (24/653).
2 bn Cerîr (24/651).
3
Kureyg Sur. 1

4
Eyle: am bölgesini atktan sonra gelen ve Kzldeniz'in kysnda bulunan bir sahil

kentidir.
5
Busrâ ile Azriat, am'da iki bölgedir.

‘ bn Cerir (24/652).
7
Kurey Sur. 4
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Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Dahhâk: "...Onlar her çeit korkudan emin kld"2
âyetini açklarken: "Onlan

cüzzam hastalndan korudu" demitir .

3

Beyhakî Delâil’âe Ebû Reyhâne el-Âmirî’den bildirir: Muâviye, bn Abbâs'a:

"Kurey’e neden Kurey ad verildi?" diye sorunca, bn Abbâs: "Kir

(köpekbal) adndaki bir deniz hayvan dolaysyla kendisine bu isim verildi.

Zira bu balk büyük veya küçük karlat tüm hayvanlan yerdi" karln
verdi. Muâviye: "Bu konuda bana iir söyleyebilir misin?" diye sorunca da bn
Abbâs, Cumahî'nin u beyitlerini okudu:

Kir, denizde yaayan bir hayvandr

Ki Kurey de bu hayvandan ismini almtr

Küçük büyük ne bulsa yer bitirir

Kanatlan olanlar dahi tüysüz brakr

Bölgeler arasnda Kurey kabilesi de öyledir

Onlar da dier ülkelerde ne bulsalar hzlca yerler

Ahir zamanda bir peygamberleri de olacaktr

içlerinden çok kiiyi öldürecek, sakat brakacaktr.
••4

bn Sa'd, Saîd b. Muhammed b. Cübeyr b. Mut’im'den bildirir: Abdulmelik

b. Mervân, Muhammed b. Cübeyr'e: "Kurey'e neden Kurey ad verildi?"

diye sorunca, Muhammed: "Önceleri dank iken Harem bölgesinde bir

araya geldikleri için bu ismi almlardr. Zira 'Takarru' ifadesi toplanma bir

araya gelme anlamndadr" karln verdi. Abdulmelik de: "Bunu daha önce

1 Kurey Sur. 4
5 Kurey Sur. 4
3 bn Cerîr (24/655).

“ Beyhakî (1/180, 181).
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hiç duymadm. Ancak Kusay’yn 'el-Kure? eklinde isimlendirildiini

duymutum. Ondan önce de kimse bu isimle anlm deildir" dedi .

1

bn Sa'd, Ebû Seleme b. Abdirrahman b. Avf'tan bildirir: "Kusay, Harem

bölgesine gelip yerletikten sonra ksa zamanda bölgenin sakinleri içinde

sivrildi ve ileri gelenlerinden biri oldu. Çok güzel ilerde ve davranlarda

bulunduu için de kendisine el-Kureî ismi verildi. Daha öncesinde hiç kimse

bu isimle anlm deildi."
2

Ahmed'in bildirdiine göre Katâde b. Nu'mân, Kureylilere dil uzatnca

Resûlullah {saiBÜBhu aleyhi «saiietn) ona öyle buyurdu: "Ey Katâde! Kureylilere dil

uzatma! Zira olur da onlardan öylesi adamlar görürsün ki onlann amellerinin

yannda kendi amellerini deersiz görür, onlann yaptklanmn yannda kendi

yaptklann küçük bulur, onlara gpta ile bakarsn. Kurey'in

marurlanmayacam bilsem Yüce Allah'n onlar için hazrlad eyleri

kendilerine söylerdim.
"3

bn Ebî eybe ve Ahmed, Muâviye'den bildirin Resûlullah'n (uiieiUu aleyhi

ve seie<n): “nsanlar bu (halifelik) konusunda Kurey'e tabidirler. Onlann

cahiliyedeyken hayrl olanlar dini anladktan zaman slâm'da da en hayrl

kiiler olurlar. Vallahi marmayacaklann bilsem Yüce Allah katndaki

deerlerini onlara haber verirdim" buyurduunu iittim. Yine:
"Kurey

kadnlan, deveye binen kadnlann en hayrllandr. Kocalannn elinde

bulunanlan dierlerinden daha iyi bir ekilde muhafaza eder, çocuklanna kar

dierlerinden daha efkatli davranrlar'' buyurduunu iittim .

4

Ahmed, Buhârî ve Nesâî, Muhammed b. Cübeyr b. Mut'im’den aynsn

bildirir .

5

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Nesâî, Taberânî, Ebû Nuaym ve Beyhakî,

Enes'ten bildirir Ensaridan bir adamn evindeydik. Bir ara Resûlullah (safiaiiahu

aleyhi vaseiien} gelip kapda durdu. Kapnn her iki kanadndan tuttu ve öyle

1 bn Sa'd (1/71).

2 bn Sa'd (1/71. 72).
3 Ahmed 45/135 (27158). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

* ibn Ebî eybe (12/169) ve Ahmed 28/125, 126 (16928, 16929). Ahmed'in

muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
* Ahmed 28/64 (16852), Buhârî (3500) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (8750).
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buyurdu: "mamlar Kurey'tendir. Onlarn sizin üzerinizde haklan olduu gidi

sizin de onlar üzerinde haklannz bulunmaktadr. Onlara bir dava getirildii

zaman adaletle hükmeder, kendilerinden merhamet istenildii zaman merhamet

eder, verdikleri söz de vefa gösterirler. Onlardan bu ekilde davranmayan

kiinin (liderin) de Allah'n, meleklerin ve insanlarn laneti üzerine olsun. Yüce

Allah böylesi bir kiinin nefarz, ne de nafile ibadetini kabul eder."
1

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, bn Mâce, Ebû Ya'lâ, Taberânî, bn Hibbân,

Hâkim ve Beyhakî el-Ma'rife'de Cübeyr b. Mut’im’den bildirir: Resûlullah

{sRRinht ajpy+i »pspiiem): “Kureyli biri dier insanlara nazaran iki kii güründedir"

buyurdu. Ravi Zührî'ye: "Bundan kast nedir?" diye sorulduunda: "sabetli

görülere sahip olma açsndan böyledir" dedi .

2

bn Ebî eybe'nin Sehl b. Ebî Hasme'den bildirdiine göre Resûlullah (seiialihu

aleyhi vasBiam) öyle buyurmutur: "Kureylilerden (ilim) örenin ama onlara

öretmeye kalkmayn. Onlar öne sürün, arkada brakmayn. Zira Kureyli

biri (isabetli görüleri bakmndan) dier insanlara nazaran iki kii

gücündedir."

3

bn Ebî eybe'nin Ebû Câfer'den bildirdiine göre Resûlullah (sdUiahu bMi

veuiicm) öyle buyurmutun "Kureylilerin önüne geçmeyin ki yoldan çkar

saparsnz. Onlar sizden geride brakrsanz da yoldan çkar saparsnz.

Kurey'in en hayrllar, dier insanlarn da en hayrl kiileridir. Ayn ekilde

Kurey 'in en kötüleri, dier insanlarn da en kötü kiileridir. Muhammed'm

cam elinde olana yemin olsun ki Kureylilerin marmayacaklarn bilsem Yüce

Allah’n kendileri için hazrlad eyleri onlara haber verirdim
”*

1

Tayâlisî (2247); bn Ebî eybe (12/169, 170); Ahmed 20/249 (12900); Taberânî (725),

el-Evsat (6610), Ebû Nuaym (5/8, 8/123) ve Beyhakî (8/143, 144). Müsned’m muhakkikleri:

"Dier kanallardan gelen rivayetlerle birlikte sahih hadistir" demilerdir.
1
Tayâlisî (993), bn Ebî eybe (12/168), Ahmed 27/306, 328 (16742, 16766), Ebû Ya'lâ

(7400), Taberânî (1490), bn Hibbân (6265), Hâkim 4/72) ve Beyhakî (1/93). Mutu*m
muhakkikleri: "Isnâd sahihtir" demilerdir.

1 bn Ebî eybe (12/168, 169).
4 bn Ebî eybe (12/167).
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bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim ve bn Hibbân’n Câbir’den bildirdiine

göre Resûlullah (nMA aleyh ressUem): "nsanlar kyamete dek hayrda da, erde de

Kureylilere tâbi olurlar" buyurmutur .

1

bn Ebî eybe, smâît b. Ubeydillah b. Rifâa'dan, o babasndan, o da

dedesinden bildirir: Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi «aseiiem}, Kureylileri toplad ve:

"çinizde sizlerden (Kureyli) olmayan var m?" diye sordu. Kureyliler: "Kz

kardelerimizin oullar, kölelerimiz ve müttefiklerimiz dnda bizden

olmayan kimse yok" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü öyle buyurdu: "Kz

kardelerinizin olu sizden bindir. Köleniz sizden biridir. Müttefiiniz de

sizden biridir. Kurey sadakat ve emanet sahibidir. Yüce Allah, Kureylilere

tuzak kurmak isteyen kiiyi yüz üstü yere çalar."
7

ibn Ebî eybe ve bn Huzeyme'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (sBiiBHshu aleyhi YBuiiBm) öyle buyurmutur: "nsanlar bu (hilafet) konuda

Kurey'e tabidirler. Dier insanlarn iyileri Kureylilerin iyilerine, dier

insanlarn kötüleri de Kureylilerin kötülerine tabidirler."
3

bn Ebî eybe, Ebû Musa'dan bildirin Resûlullah (sahiHu aleyhi veseiiam),

Kureylilerden bir topluluun oturduu bir evin kapsnda durdu ve: "Bu i

(hilafet) Kurey'tedir" buyurdu .

4

bn Ebî eybe’nin ibn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (laiiaiiatu «M»

ysnfan) Kureylilere: "Bu i (hilafet) sizdedir ve bu iten sizler sorumlusunuz"

buyurdu .

5

1 bn Ebî eybe (12/167), Ahmed 22/413, 23/290, 291 (14545, 15049, 15050), Müslim

(1819) ve bn Hibbân (6263).
3 bn Ebî eybe (9/61, 12/168) ve Ahmed 12/516 (7556). Ahmed'in muhakkikleri öyle

demilerdir. "Kz kardelerinizin olu sizden biridir. Köleniz sizden biridir. Müttefiiniz de

sizden biridir" ksm olmadan isnad zayftr.
3
îbn Ebî eybe (9/168), Ahmed 12/516 (7556), Buhârî (3495) ve Müslim (1818).

Ahmed' in muhakkikleri: "Sahîh hadistir" demilerdir.
4 bn Ebî eybe (9/61, 12/170) ve Ahmed 32/311 (19541). Ahmed’in muhakkikleri:

"Sahîh liayrihi" demilerdir.
s bn Ebî eybe (12/170) ve Ahmed 37/40 (22355). Ahmed'in muhakkikleri: "snad

zayftr" demilerdir
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bn Ebî eybe, Ahmed, Tayâlisî, Buhârî ve Müslim, bn Ömer'den bildirir:

Resûlullah (afakta aleyhi «sefan): "Yeryüzünde insanlardan iki kii dahi olduktan

sonra bu i (halifelik) Kurey'te kalacaktr" buyurdu ve iki parman oynatt .

1

ibn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî ve ibn Cerîr’in Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (saifaiiahu aleyhi vesailem):
"
Yöneticilik Kureylilerde, kadlk Ensar'da,

müezzinlik ise Habelilerde olacaktr" buyurmutur.

2

Ahmed, bn Ebî eybe, Tirmizî, Ebû Ya'lâ, Taberânî, Hâkim ve Ebû Nuaym

el-Ma'rife'de Sa'd'dan bildirin Resûlullah'n (seKsUahu aleyh meiim): "Kurey'm

deerini düürmek isteyen kiiyi Yüce Allah da küçük düürür" buyurduunu

iittim .

3

ibn Ebî eybe, Ubeyd b. Umeydden bildirin Resûlullah («Mata aleyhi ««ilen),

Kurey için: "Allahm! (Kurey'ten) önce gelenlere azab tattrdn, sonra

gelenlere de nimetlerini tattr

"

diye dua etti.

4

ibn Ebî eybe, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirir: Adamn biri öldürülünce

durumu Hz. Peygamberce (»iaiiahu aleyhi «uM iletildi. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (süUeMu Beyhi «sefan): "Allah onu rahmetinden uzak tutsun, zira

Kurey’e kar öfke duyan birisiydi" buyurdu .

5

Tirmizî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (afakta aleyhi nadan):

"Allahm! Kurey'ten, önce gelenlere azab tattrdn, sonra gelenlere de

nimetlerim tattr" buyurmutur.

5

1 bn Ebî eybe (12/171), Ahmed 8/446, 9/489, 10/273 (4832. 5677, 6121), Tayâlisî

(2068), Buhârî (3501, 7140) ve Müslim (1820),
2 bn Ebî eybe (12/172), Ahmed 14/368 (8761) ve Tirmizî (3936). Sahih hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizl, 3088).
3 bn Ebî eybe (12/171), Ahmed 3/73, 106, 148 (1473, 1521, 1587), Tirmizî (3905,

"hasen"), Ebû Ya'lâ (775), Taberânî, M.el-Evsaf ta (3200), Hâkim (4/74) ve Ebû Nuayrn

1/151 (545). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 3065).
4 bn Ebî eybe (12/172).
5 bn Ebî eybe (12/173).
6
Tirmizî (3908, "sahîh"). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizt, 3067).



MÂÛN SÛRES
bn Merdûye’nin bildirdiine göre ibn Abbâs: “Mâûn Sûresi, Mekke'de

nazil oldu" demitir.

bn Merdûye, Abdullah b. ez-Zübeyr’den aynsn bildirir.

& Jn* ij * ajii *^
JjLi jUA

j Jiji * f
^

"Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayan! te o,

yetim! itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen

kimsedir. Yazklar olsun o namaz klanlara ki, onlar

namazlarn ciddiye almazlar. Onlar (namazlaryla) gösteri

yaparlar. Ufack bir yardma bile engel olurlar."

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Dini yalanlayan

gördün mü ?" 1

âyetini açklarken: “Bu kiiden kast kafirdir" demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Dini

yalanlayan gördün mü?" 2
âyetini açklarken: “Dini yalanlamasndan kast,

hesap gününü yalanlamasdr" demitir .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Dini

yalanlayan gördün mü?"4 âyetini açklarken: “Dini yalanlamasndan kast,

Allah’n hükmünü yalanlamasdr" demitir, "ite o, yetimi itip kakar
"5

âyetini

açklarken de: “Yetimin hakkn vermez” demitir.

6

* Mâûn Sur. 1

2 Mâûn Sur. 1

3 bn Cerîr (24/657).
4 Mâûn Sur. 1

5 Mâûn Sur 7
6 bn Cerîr (24/657, 658).
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Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “j^dl j-j
" 1

buyruunun anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs; "Yetimin hakkn

vermez, anlamndadr1
’ dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. Ebû Tâlib’in:

"Yetime de pay olan verirdi

Küçük diye hakkn yemezdi" dediini iitmez misin?"
2

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: “jLül ^o"

3

buyruunu: "Yetimi itip kakar" eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

buyruunu açklarken: “Yetime zulmeder, hakszlk eder"

demitir .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): £jj
"6

buyruunu:

“Yetime zulmeder" eklinde açklamtr.

bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin

uabu'l-îman’da bildirdiine göre bn Abbâs: "Yazklar olsun o namaz

klanlara ki namazlarndan gafildirler
" 7 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Bunlar münafklardr. nsanlarn içindeyken namaz kldklarn gösterirler,

ancak yalnz kaldklannda namaz klmazlar. Müslümanlara olan öfkelerinden

dolay da onlara ödünç olarak bir ey vermezler ki mâût denilen ey de

ödünç olarak verilen eyalardr."8

1 Mâûn Sur. 2
2

el-tkaride (2/94) geçtii üzere Tast.
3 Mâûn Sur. 2
4 Mâûn Sur. 2

* Abdurrezzâk (2/399).
6 Mâûn Sur. 2
7 Mâûn Sur. 4, 5
8 bn Cerîr (24/661).
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bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar

namazlarndan gafildirler"
1

âyetini açklarken: “Bunlar insanlann içinde

namaz klp yalnzken klmayan münafklardr" demitir.

2

Firyâbî, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar

namazlarndan gafildirler"
3

âyetini açklarken: “Bunlar münafklardr"

demitir.

4

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Merdûye ve Beyhakî Sünen'de Mus'ab b. Umeyrîden bildirir: Babama:

“Yüce Allah: "Onlar namazlarndan gafildirler"
5
buyurur. Oysa hangimiz

namazdayken dalmyor, içinden bir eyler düünmüyor?" dediimde, babam:

“Gafil olmak, senin dediin mânâda deil namazlann vakitlerini geçirmek,

vaktinde klmamaktr" karln verdi .

6

Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Taberânî M. el-Evsafta,

bn Merdûye ve Beyhakî Sünen’de Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirin Resûlullah’a

(saiiaiiahu Bfeyhi vaseiiEm): "Onlar namazlarndan gafildirler"
7

âyetini sorduumda

öyle buyurdu:
"
Bunlar namazlar geciktirip vakitlerinde klmayanlardr."

Hâkim ile Beyhakî: “Bu yöndeki mevkûf rivayet (sahabi sözü) daha sahihtir"

demilerdir.

8

bn Cerîr ve ibn Merdûye -zayf bir senedle- Ebû Berze el-Eslemî'den

bildirin "Onlar namazlarndan gafildirler"
9

âyeti nazil olduu zaman

Resûlullah (saiiafehj aisvtî reiBiiem) öyle buyurdu: "Allahu Ekber! Bu âyet kiiye

dünyann tümünün verilmesinden daha hayrldr. Namazlarndan gafil olanlar

1 Mâûn Sur. 5
2 bn Cerîr (24/661, 662).
3 Mâûn Sur. 5
4 bn Cerîr (24/664, 665).
5 Mâûn Sur. 5
6
Ebû Ya'lâ (704), bn Cerîr (24/659, 660), Fethu'l-Bâri'de (8/730) geçtii üzere bn

Merdûye ve Beyhakî (2/214).
7 Mâûn Sur. 5

* Ebû Ya'l â (822), bn Cerîr (24/663), bnul-Münzir 2/387 (1081), bn Ebî Hâtim, le

I

(1/187, 188), Taberânî (2276) ve Beyhakî (2/214, 215).
9 Mâûn Sur. 5
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kldklar namazdan herhangi bir hayr beklemeyen klmamaktan dolay da

Rablerinden korkmayan kiilerdir.
"1

Ibn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar namazlarndan

gafildirler
"2

âyetini açklarken: "Bunlar, namazlan geciktirip vaktinde

klmayanlardr” demitir .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mesrûk: "Onlar namazlarndan

gafildirler
*4

âyetini açklarken: "Bunlar, namazlarn vakitlerinde

klmayanlardr” demitir.

Abdunrezzâk ve bnu'l-Münzir, Mâlik b. Dînâridan bildirir: Adamn biri

Ebu’l-Âliye’ye: "Onlar namazlarndan gafildirler
"5

âyetinin açklamasn

sorunca, Ebû’l-Âliye: "Bundan kast, tek mi çift mi kaç rekat kldn bilmeyen

kiilerdir” karln verdi. Haan bunu duyunca: "Yava ol! Âyetten kast bu

deildir. Âyet, dalp da namazn vaktini geçirenlerden bahsetmektedir”

dedi .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhic:

"Onlar namazlarndan gafildirler
* 7

âyetini açklarken: "Gafil olmaktan kast,

kiinin namaz vaktinde baka eylerle oyalanmasdr” demitir.

8

bnu’l-Enbârî Mesâhiföe, Beyhakî Sünen’de ve Hatîb’in Tâli't-Talhîs ’da

bildirdiine göre bn Mes’ûd, "Onlar namazlanndan gafildirler
*9

âyetini:

ö* lafzyla okumutur.
10

1 bn Cerîr (24/663, 664). bn Kesîr, Tefsir'de (8/516) der ki: "snadnda zayf biri olar

Câbir el-Cu'fî vardr. Hocas da mübhem biridir."
2 Mâûn Sur. 5
J bn Cerîr (24/660).
4 Mâûn Sur. 5
5 Mâûn Sur. 5

6
Abdurrezzâk (2/400).

7 Mâûn Sur. 5
5 bn Cerîr (24/662).
9 Mâûn Sur. 5
10

Beyhakî (2/214) ve Hatîb (233). Eldeki mushafa muhalif olduu için âz bir

kraattir.
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bn CerVir bildirdiine göre Atâ b. Yesâr öyle demitir: "Onlar

namazlarnda gafildirler" deil de "Onlar namazlarndan gafildirler"
1

buyuran Allah'a hamdolsun/’
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Onlar namazlarndan

gafildirler"
3

âyetini açklarken: "Namaz klarken sana soluna dönüp

bakanlardr" demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Onlar

namazlarndan gafildirler"
4
âyetini açklarken: "Namazla ilgileri yoktur ve

sadece gösteri için klarlar" demitir.

5

Abdurrezzâk ve ibn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Onlar

namazlarndan gafildirler"* âyetini açklarken: "Namaz klp klmamaya

aldrmazlar" demitir.

7

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin Sünen’de bildirdiine göre Ali b.

EbîTâlib: "Onlar namazlarndan gafildirler"
6
âyetini açklarken: "Namazlann

gösteri amacyla klarlar” demitir.

9

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Nesâî, Bezzâr, ibn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî M. el-Evsat’ta, bn Merdûye ve Beyhakî

Sünen ’de deiik kanallarla bn Mes’ûd’dan bildirir: “Resûlullah (sBBilfihj aleyhi

«allem) zamannda kova, tencere, balta, terazi gibi aranzda ödünç olarak alp

verdiiniz eyleri mâûn olarak görürdük.”
10

1 Mâûn Sur. 5
2 bn Cerîr (24/664).
3 Mâûn Sur. 5
* Mâûn Sur. 5
5 bn Cerîr (24/665, bn Zeyd'den).
6 Mâûn Sur. 5
7
Abdurrezzâk (2/399) ve bn Cerîr (24/662).

* Mâûn Sur. 5
9 bn Cerîr (24/665) ve Beyhakî (4/184).
10 bn Ebî eybe (3/202), Ebû Dâvud (1657), Nesâî, S. el-Kübrâ (11701), Bezzâr (1719),

bn Cerîr (24/673, 674), bn Kesir, Tefsir"de (8/51 7) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Taberânî

(4589) ve Beyhakî (4/183, 6/88).
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Taberânî, bn Mes'ûd'dan bildirin "Muhammed'in (»uuu efeyh mOm) ashâb

olarak mâût’un zaruri kullanm eyalarndan olan kova, tencere ve balta gibi

eyler olduunu söylerdik."
1

Firyâbî, Taberânî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Mes'ud: "2

ifadesini alklarken: "Balta, tencere, kova ve benzeri eyalardr" demitir.
3

ibn Merdûye, bn Mes’ûd’dan bildirir: "Müslümanlar münafklardan

ödünç olarak kova, balta ve benzeri eyalan ister, ancak onlar vermezlerdi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Mâûn'a da engel olurlar"
4
âyetini indirdi.

Ebû Nuaym, Deylemî ve bn Asâkir, Ebû Hureyre'den bildirir: "Mâûn'a da

engel olurlar"
5
âyetini konusunda Hz. Peygamber (ssMlaiu deyt restflem): "Mâûn,

insanlarn yardm olarak birbirlerinden alp verdikleri balta, tencere, kova ve

benzeri eyalardr" buyurdu.
6

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Kuma b. Du’mûs en-Numeyrî’den bildirir:

Heyet olarak Resûlullah’n (ulblhhu aleyhi rallim) yanna geldiimiz zaman ona:

"Yapmamz istediin bir ey var m?" diye sorduk. Allah Resûlü (nUahu ateyhi

veseIIot):
"Mâûn'a engel olmayn" buyurdu. Mâûn nedir?" diye sorduumuzda,

Allah Resûlü (niisiiahu aleyhi vradlem):
"Mâûn tata, demirde ve suda olur" buyurdu.

Biz: "Hangi demirler?” diye sorduumuzda, Allah Resûlü (ntiaHrfu deyh m*ienj:

"Bakrdan olan tencereleriniz ve çalrken kullandnz baltalarn demiridir"

buyurdu. "Tatan olan nedir?" diye sorduumuzda da: "Tatan yaptnz
tencerelerdir" buyurdu.

7

Bâverdî, Hâris b. urayh'tan bildirir: Resûlullah (»yihu aleyhi meM:

"Müslüman müslümann kardeidir ve ondan mâûn'u esirgemez" buyurdu.

Ashâb: "Yâ Resûlallah! Mâûn nedir?" diye sorduklannda, Allah Resûlü (aihHîhu

aieyni «nitem):
uMâûn tata, suda ve demirde olur" buyurdu. Ashâb: "Hangi

1

Taberânî (9010).
1 Mâûn Sur. 7
1

Taberânî (9011) ve Beyhakî (4/183).
4 Mâûn Sur. 7
s
Mâûn Sur. 7

4
Deylemî (7182) ve ibn Asâkir (8/276).

1 bn Kesir, Tefsir*de (8/518) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Kesir der ki: "Çok garib

(tek kanall) bir hadistir ve merfû olarak rivayeti münkerdir. snadnda bilinmeyen

raviler de vardr."
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demirler?" diye sorunca, Allah Resûlü (afalm aleyhi mailem): "Bakrdan olan

tencereleriniz ve çalrken kullandnz baltalarn demiridir" buyurdu.

"Tatan olan nedir?" diye sorunca da: "Tatan yaptnz tencerelerdir"

buyurdu .

1

bn Kâni', Ali b. Fülan en-Numeyrî'den bildirin Resûlullah’n Maiiahu aleyhi

vBBeiiem): "Müslüman müslümann kardeidir. Karlat zaman ona selam verir

ve selamn alaca zaman da verilenden daha güzeliyle selam alr. Ondan

mdûn'u da esirgemez" buyurdu. Ben: “Yâ Resûlallah! Maun nedir?" diye

sorduumda, Allah Resûlü (sauista iyti meltem): “Maun demir,
ta, su ve benzeri

eylerdir" buyurdu .

1

Taberânî ve ibn Merdûye -zayf bir senedle- Hafsa binti Sîrîn'den bildirin

Ümmü Atiyye bize: "Resûlullah (uttaiu» aleyh «kn) bize mâûn'u bakalanndan

esirgemememizi emretti” dedi. Ona: "Mâun nedir?” diye sorduumda,

Ümmü Atiye: "nsanlann ödünç olarak birbirlerine verdikleri eylerdir” dedi .

3

ibn Ebî eybe ve bn Cerîr, Saîd b. yâd'dan o da Resûlullah’n (siyiahu aleyhi

meiitm) ashâbndan naklen bildirdiine göre mâûn balta, tencere ve kova gibi

eylerdir.

4

Âdem, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî,

Hâkim, Beyhakî ve Diyâ’nn el-Muhtâre’âe deiik kanallardan bildirdiine

göre bn Abbâs: "Mâun'a da engel olurlar
"5

âyetini açklarken: "Evde

kullandklar eyalan ödünç olarak bakalanna vermezler” demitir.

6

Firyâbî'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “Mâun, bir eyleri ödünç

vermektir” demitir.

1

el-sâbe'de (1/578, 2/621) geçtii üzere Bâverdî.

* bn Kâni' (2/261).
1
Taberânî 25/66, 67 (162). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâidde (7/143) der ki: "snadnda

metruk biri olan Abdurrahman b. Amr b. Cebele vardr."
4 bn Ebî eybe (3/203) ve bn Cerîr (24/674).
5 Mâûn Sur. 7
6 Âdem (Tefsîru Mücâhid, sh. 755), bn Ebî eybe (3/203), bn Cerîr (24/675, 676),

Taberânî (12354), Hâkim (2/536, "sahih"), Beyhakî (4/183, 184) ve Diyâ 10/141 (141).

Heysemî, Mecmau'z-Zevâidde (7/91) der ki: "Kavileri Sahîh'in ravileridir."
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Firyâbî, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre krime'ye: "Mâûn

nedir?” diye sorulunca: "Bir eyleri ödünç olarak vermektir” dedi. Ona:

"Evinin eyalarn bakasna ödünç olarak vermeyene mi yazklar olsun

deniliyor?” diye sorulunca da öyle dedi: "Hayr! Ancak üç eyi kendinde bir

araya getirdii zaman kendisine yazklar olacak. Bu üç ey de namazdan gafil

olmas, namaz gösteri için klmas ve mâûn’a engel olmasdr.” 1

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Hâkim ve Beyhakî'nin Sünen 'de bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib öyle

demitin "Mâûn farz olan zekattr. Sûrede bahsedilenler namazlarn gösteri

olarak klarlar ve zekat da vermezler.”
2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Mâûn'a

da engel olurlar
"3

âyetini açklarken öyle demitir: "Bunlar münafklardr.

Namaz açktan yapld için klmlar, zekat (mâûn) gizliden ifa edildii için

de vermemilerdir.”

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Mâûn'a da engel olurlar
"4

âyetini açklarken: "Mâûn'dan kast zekattr” demitir.

5

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu'l-

Münzir, Taberânî ve Beyhakî, Ebu'l-Muîre'den bildirir: Hz.Ömer: "MâCn,

üzerindeki haklar (zekat) verilen maldr” dedi. Kendisine: "bn Mes’ûd,

maûn'un insanlann aralannda ödünç olarak alp verdikleri eyler olduunu

söylüyor" dediimde, bn Ömer: "Bunun anlam sana dediim gibidir"

karln verdi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Mâun'un üst snn matn

zekatdr. Alt snn ise elek, kova ve inedir” demitir.

1

Beyhakî (6/88).
2 bn Ebî eybe (3/202, 203), bn Cerir (24/665, 667), Hâkim (2/536) ve Beyhakî (4/184).

3 Mâûn Sur. 7
* Mâûn Sur. 7
5
Beyhakî (4/184).

6
Abdurrezzâk (2/399), bn Ebî eybe (3/203), bn Cerir (24/668, 669), Taberânî (9012)

ve Beyhakî (4/184).
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ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb:

"Mâûn, Kurey lehçesinde mal anlamndadr" demitir .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Zührî: "Mâûn, Kurey lehçesinde mal

anlamndadr" demitir .

2

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk ile bnu'l-Hanefiyye:

"Mâûn’dan kast zekattr" demilerdir.

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "Mâûn

iyilikte bulunmak demektir" demitir.

4

bn Merdûye'nin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Mâûn'a da

engel olurlar
"5

âyetini açklarken öyle demitir: nsanlar mâûn ifadesinin ne

anlama geldii konusunda ihtilaf ettiler. Kimisi âyetin: "Zekat vermezler"

anlamnda geldiini söylerken, kimisi: "Allah'a itaate engel olurlar" anlamna

geldiini söyledi. Bazlan da: "Bir eylerin ödünç olarak verilmesine engel

olurlar" eklinde anlam vermitir.

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Mâûn'a da engel olurlar
"6

âyetini açklarken: "Burada bahsedilen kiiler

henüz gelmedi" demitir .

7

bn Cerîr (24/678).

bn Ebî eybe (3/204).

bn Ebî eybe (3/203, 204).

bn Cerîr (24/678).

Mâûn Sur. 7

Mâûn Sur. 7

bn Ebî eybe (3/203) ve bn Cerîr (24/676).



KEVSER SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ibn Abbâs: “Kevser Sûresi, Mekke'de

nazil oldu" demitir.

bn Merdûye, Abdullah b. ez-Zübeyr ile Hz. Âie'den aynsn bildirir.

jîîVi ji Jiii h\ * itjj juâ * jîjid üiiîit l

“üphesiz biz sana Kevser’i verdik. O hâlde, Rabbin için

namaz kl, nahret/kurban kes. Dorusu sana buzeden, soyu

kesik olann ta kendisidir/'

bn Ebî eybe, Amr b. Meymûn’dan bildirin "Hz.Ömer, suikasta urayp

yaraland zaman cemaat arasnda bir kargaa oldu. Bunun üzerine

Abdurrahman b. Avf öne geçip namaz kldrd. Namazda Kuriân'daki en ksa

iki sûre olan Kevser ile Nasr sûrelerini okudu ."1

Beyhakt'nin Sünen’de bildirdiine göre bn übrüme: "Kuriân'da iç

âyetten daha az âyetli bir sûre yoktur" demitir.

2

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “ii^Sü
’ 3

buyruunun anlam nedir?” diye sorunca, ibn Abbâs: "Kevser, Cennetin ora

yerinde olan bir rmaktr. Bu rman her iki kys inci ve yakuttan çadrlarla

donatlmtr. Bunlarn içinde de Allah Resulünün eleri ile hizmetçileri

bulunur" dedi. Nâfi': "Hangi vesile ile zikredildi?" diye sorunca, bn Abbis

öyle dedi: "Resûlullah (saMahu aleyhi veseiiem) Mescid-i Haram’a Merve kapsndan

girip Safâ kapsndan çkt. Çkarken de Âs b. Vâil es-Sehmî ile karlat. Âs,

Kureylilerin yanna gittiinde ona: “Ey Ebû Amr! Demin kiminle karlatn?"

diye sordular. Âs da Hz. Peygamberi (ssiiaiBhu aleyhi vesilem) kastederek: “Ebter (soru

kesik) olan kiiyle karlatm!” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah; "üphesiz biz

sana Kevser'i verdik, öyleyse Rabbine namaz kl ve nahret. Asl sonu kesik

1 bn Ebî eybe (2/56).
5

Beyhakî (3/20, 21) ve Buhârî (5051).
3

Kevser Sur. 1
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olan, üphesiz sana kin besleyendir
"1

âyetlerini indirdi. Burada Yüce Allah,

Hz. Peygamberce (nbildu aleyhi vsndem): "Asl ebter olan kendisinden her türlü hayr

kesilen ve dümann olan Âs b. Vâil’dir. Sana gelince ben nerede anlsam sen

de benimle birlikte anlacaksn. Beni anp da seni anmayann Cennetten bir

nasibi olmayacaktr" demi oldu." NâfT: "Peki Araplar bu ifadeyi (Kevser)

bilir mi ki?" diye sorunca, Ibn Abbâs u karl verdi: "Tabi ki bilirler. Hassân

b. Sâbit’in:

"Allah ona büyük Kevser’i ihsan etti

çinde pek çok nimetler ve hayrlar bulunan dediini iitmez misin?"
2

Ibn Ebîeybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

Ibn MerdÛye ve Beyhakî Sünen'de Enes b. Mâlik'ten bildirir: Bir defasnda

Resûlullah (ultaliahu aleyhi maileni) hafif bir uyuklad. Sonra tebessüm ederek ban
kaldrd.

"Demin bana bir sûre nazil oldu

"

buyurdu ve

"Bismillâhirrahmânirrahîm " diyerek Kevser Sûresi'ni: "üphesiz biz sana

Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbine namaz kl ve nahret. Asl sonu kesik olan,

üphesiz sana kin besleyendir
" 3

eklinde sonuna kadar okudu. Sonra:

"
Kevser'in ne olduunu biliyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler: "Allah ve

Resûlü daha iyi bilir" dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sniiaiiehu aityfc malam) öyle

buyurdu: "O, Rabbimin Cennette bana verdii ve içinde pek çok hayrlar

bulurum bir rmaktr. Kyamet gününde ümmetimden olanlar içmek için bu

rmaa gelir. Bu rman gökteki yldzlar saysnca içme kab vardr. Ancak

içlerinden bir kul rmaktan uzaklatrlnca, ben: «Rabbim! O da benim

ümmetimdendir!» diyeceim. Bana: «Ama senden sonra neler yapt

bilmiyorsun!» karl verilecek

Müslim ve Beyhakî baka bir kanaldan hadisi: "Sonra ban kaldnp sûreyi

sonuna kadar okudu" lafzyla rivayet ederler. Beyhakî der ki: "Tefsir ve

meâzi âlimleri arasnda mehur olan görü bu sûrenin Mekkî bir sûre

1

Kevser Sur. 1-3

2
Mesâilu Nâfi' (270).

3 Kevser Sur. 1-3

* bn Ebî eybe (11/437, 438, 13/144); Ahmed 19/54, 55 (11996); Müslim (400); Ebû

Dâvud (784, 4747); Nesâî (903), S. el-Kübrâ (11702); bn Cerîr (24/686, 687) ve Beyhakî

(2/43).
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olduudur. Böylesi bir lafz da sûrenin Mekkî olmasna ters dümez. Hatta

böylesi bir lafz dierinden daha uygundur.”

Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye, Ümmü Seleme'den bildirir. Hz.

Peygamber (sBiioikfo akyi» "üphesiz biz sana Kevser'i verdik
"

1

âyetini: "
lij

dLil (Biz sana Kevser'i ihsan ettik)"
1 eklinde okudu .

3

Ahmed, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Enes'ten bildirir: "üphesiz biz

sana Kevser'i verdik
"

4

âyetini okuduum zaman Resûlullah (sallallohu aleyhi «selem)

öyle buyurdu: "Bana Kevser verildi. Baktmda bunun herhangi bir yerden

domayan bir rmak olduunu gördüm. Her iki kysnda inciden çadrar

kurulmutu. Elimi toprana daldrdmda toprann saf miskten, talarnn

ise inciden olduunu gördüm."
s

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Hibbân

ve bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah («iaiiahu aleyhi «telim)

öyle buyurmutur "(Miraçta) Cennete girdiimde bir rmakla karlatm.

Her iki kenarnda inciden çadrlar vard. Elimi suyun toprana daldrdmda

saf miskten olduunu gördüm. Cebrail'e: «Ey Cebrail! Bu ne?» diye

sorduumda, bana: «Bu, Yüce Allah'n sana ihsan ettii Kevser'dir» karln
verdi."

6

Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye, Enes'ten

bildirin Adamn biri: "Yâ Resûlallah! Kevser nedir?” diye sorunca, Resûlullah

(saflaiahu aleyhi «ufkin): "Rabbimin Cennette bana verdii bir rmaktr. Suyu sütten

beyaz, baldan tatldr. Bu suya boyunlar deve boyunlarn andran kular

gelir" buyurdu. bn Ömer: "Yâ Resûlallah! Bunlar devekuu!” deyince de

1

Kevser Sur. 1-3

2

Haan, Talha, bn Muhayyas ve ez-Za'ferânî de bu ekilde okumulardr. Eldeki

mushafa muhalifolduu için âz bir kraattir.
1

Taberânî 23/365 (862), Hâkim (2/256, 257) ve Tahrîcu AhâJîsi'l-Keâfda (4/3C3)

geçtii üzere bn Merdûye. Heysem! Mecmuu ’z-Zevaidde (7/143, 144): "snadnda çok

zayf biri olan Amr b. Mahzûm vardr" demitir. Hâkim de: "snad sahihtir" demitir.
4
Kevser Sur. 1-3

s Ahmed 20/18, 21/200 (12542, 13578). Muhakkikleri: "Müslim'in artlarna gere

isnad sahihtir" demilerdir.
5
Tayâlisî (2104), bn Ebî eybe (11/437, 13/147), Ahmed 19/66, 195 (12008, 12151),

Buhârî (6581), Tirmizî (3359, 3360), Nesâî, S. el-Kübrâ (11706) ve bn Hbbân (6483).

Müslim ile bn Mâce'de ise bu hadis yoktur.
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Allah Resûlü (sailailahu aleyhi vaseiiem): "Onlarn yenmesi görünülerinden daha hotur"

buyurdu .

1

bn Merdûye, Enes’ten bildirir: Resûlullah'n (»laiiahu aleyhi «n-iem) yanna

girdiimde: "Bana Kevser verildi" buyurdu. "Yâ Resûlallah! Kevser nedir?"

diye sorduumda da öyle buyurdu: "Kevser Cennette bir rmaktr. Uzunluu

ile genilii dou ile bat aras kadardr. Ondan içen kii bir daha asla susamaz.

Ondan abdest alan kiinin teni bir daha krmaz. Benim verdiim zimmeti

çineyen kiiler ile ehli beytimden birini öldüren kiiler ondan içemezler

ibn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn

Merdûye, Atâ b. es-Sâib’den bildirin Muhârib b. Dîsâr bana: "Kevser

konusunda Saîd b. Cübeyr ne dedi?” diye sordu. Ben: "bn Abbâs, Kevser’in

pek çok hayr anlamna geldiini söyledi" karln verdiimde, Muhârib

öyle dedi: "Vallahi doru söyledin! Kevser pek çok hayrdr. Ama ibn

Ömer'in bize bildirdiine göre, "üphesiz biz sana Kevser'i verdik
"3

âyeti

nazil olduu zaman, Resûlullah {sailailahu aleyh veseiiem) öyle buyurmutun "Kevser

Cennette bir rmaktr. Her iki kys altndandr. Yata inci ile yakuttandr.

Topra miskten daha ho kokar. Suyu sütten daha beyaz, baldan daha

tatldr."*

ibn Ebî eybe, Buhârî, bn Cerir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz.

Âie'ye, "üphesiz biz sana Kevser'i verdik
"5

âyeti sorulunca öyle dedi:

"Peygamberinize (saiiaiiaiu deyhi malam) Cennetin orta yerinde verilen bir rmaktr.

Her iki kenar içleri boaltlm incilerle donatlmtr. çmek için de gökteki

yldzlar saysnca kaplan ile sürahileri vardr."
6

5 Ahmed 21/30, 132, 136, 139 (13306, 13475, 13480, 13484), Tirmizî (2542), bn Cerîr

(24/687) ve Hâkim (2/537). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2063).
3

Taberânî (2882). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/360) der ki: "snadnda mechûl

biri olan Hammâd b. el-Muhtâr vardr. Atiyye de zayf birisidir."

3

Kevser Sur. 1-3
* bn Ebî eybe (11/440, 13/144), Ahmed 10/145 (5913), Tirmizî (3361), bn Mâce

(4334), bn Cerîr (24/689) ve Tahrîcu Ahâdhi'l-hyâ'da (6/2716) geçtii üzere bnu'l-Münzir

ile bn Merdûye. Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2677).
5

Kevser Sur. 1-3

4 bn Ebî eybe (13/144), Buhârî (4965), bn Cerîr (24/680, 681) ve Talîku't-Ta'lik’de

(4/379) geçtii üzere bn Merdûye.
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bn Cerîr ve bn Merdûye'nin Ibn Ebî Necîh vastasyla bildirdiine göre

Mücâhid: "üphesiz biz sana Kevser'i verdik
"1

âyetini açklarken öyle

demitir: “Kevser'den kast, pek çok hayrdr. Ancak Enes b. Mâlik,

Kevser'den kastn Cennette bir rmak olduunu söylemitir. Âie de du

konuda öyle demitir: “Kevser Cennette bir rmaktr. ki parman kulana

koyan kii bu rman rltsn duyabilir.''
2

ibn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (lafaiishu seri»

reseiien): "Bana Kevser verileli ki içmek için yldzlar saysnca kaplan vardr
"

buyurmutur.

bn Merdûye, Hz. Âie vastasyla Peygamberimizden (miiaMu ateyb ««Hem)

aynsn bildirir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz biz sana Kevser'i

verdik
"3

âyetini açklarken: “Kevser, Yüce Allah'n Muhammed'e (ririato si*yk

resefam) Cennette verdii bir rmaktr" demitir.

bn Cerîr, ibn Abbâs’tan bildirir: “Kevser Cennette bir rmaktr. Kenarlan

altn ve gümütendir. Yata yakut ve incidendir. Suyu kardan beyaz, baldan

tatldr."
4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz biz sana Kevser'i

verdik
"5

âyetini açklarken öyle demitin “Kevser Cennette bir rmaktr.

Yetmi bin fersah derinliindedir. Suyu sütten daha beyaz, baldan daha

tatldr. Kenarlan inci, yakut ve zebercettendir. Yüce Allah dier

peygamberler içinde sadece Hz. Peygambere (i8iiiiahuBi»yWwMflBm) öyle bir ihsanda

bulunmutur."

Buhâri, bn Cerîr ve Hâkim’in Ebû Bir vastasyla Saîd b. Cübeyr’den

bildirdiine göre bn Abbâs: “Kevser, Yüce Allah'n Hz. Peygambere («isiMu

aleyhi «irim) ihsan ettii hayrlardr" demitir. Ebû Bir der ki: Saîd b. Cübeyr'e:

“Bazlar Kevser'in Cennette bir rmak olduunu söylüyorlar” dediimde,

1
Kevser Sur. 1-3

2 bn Cerîr (24/680, 684).

* Kevser Sur. 1-3

4 bn Cerîr (24/679, 680).
s
Kevser Sur. 1-3
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bana: “Cennetteki o rmak da Yüce Allah'n Hz. Peygamber'eMaiiahu aleyhi vesaiiem)

ihsan ettii hayrlardan birisidir" karln verdi .

1

Taberânfnin M. el-Evsat'ta -hasen bir senedle- bildirdiine göre Huzeyfe:

"üphesiz biz sana Kevser'i verdik
"2

âyetini açklarken: “Kevser, Cennette

derince bir rmaktr. çecek kaplar altn île gümütendir ve saylann ancak

Allah bilir" demitir.

3

bn Cerîr ve bn Merdûye, Usâme b. Zeyd'den bildirir: Bir gün Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi reseiiem), Hamza b. Abdilmuttalib'in yanma geldi, ancak onu evde

bulamad. Karsna nerede olduunu sorunca: “Demin çkt" dedi ve: “Yâ

Resûlallah! Girmez misin?” diyerek onu davet etti. Geçince kadn ona hays
4

ikram etti. Resûlullah (seiisiiahu aleyhi vesBiiem) bu yemekten yedikten sonra kadn:

“Afiyet olsun yâ Resûlallah! Ben de yanna gelip seni tebrik edecektim. Zira

Ebû Umâra'nn bana bildirdiine göre Yüce Allah Cennette sana Kevser

adnda bir rmak ihsan etmi" dedi. Allah Resulü (sailallahu aleyhi vesilem) de:

"Dorudur! Bu rman dibi yakut, mercan, zebercet ve incidendir" buyurdu .

5

bn Merdûye, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da dedesinden bildirin

Adamn biri: “Yâ Resûlallah! Kevser nedir?" diye sorunca, Allah Resulü (seMlehu

aleyhi melM: "Yüce Allah'n bana ihsan ettii Cennet rmaklarndan biridir.

Genilii de Eyle ile Aden aras kadardr

"

buyurdu. Adam: “Peki bu rman
kumu ve çakl var m?” diye sorunca, Allah Resulü (sailallahu aleyhi veseiiam): "Evet, var.

Kumu cevherden, çakl ise incidendir" buyurdu. Adam: “Bu rman bitkisi var

m?" diye sorunca, Allah Resûlü (sailallahu aleyhi vesellem): "Evet! Her iki kenarnda

dallan altndan olan uzunca bitkiler var

"

buyurdu. Adam: “Bu bitkilerin

meyveleri var m?" diye sorunca, Allah Resûlü (sailallahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu:

"Evet, var. Bu bitkilerde krmz yakut ile yeil zebercetten her türlüsü biter.

çmek isteyen herkese yetecek kadar bardak ve kap vardr ki bu kaplar rman
içinde inciden yldzlar gibi saçlmlardr."6

5

Buhârî (4966, 6578), bn Cerîr (24/682) ve Hâkim (2/537).
2 Kevser Sur. 1-3
3

Taberânî (1974). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (7/143) der ki: "snad hasendir."
A Hurma, un ve ya karmndan yaplan bir tür yiyecektir.
5 bn Cerîr (24/689, 690).
6
Taberânî, Müsnedu'-âmiyytn (95). Muhakkiki: "Uydurma hadistir" demitir.
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "üphesiz biz sana Kevser'i

verdik
" 1

âyetini açklarken: "Kevser Cennette bir rmaktr. Kenarlarnda

inciden çadrlar, bu çadrlarn içinde de Hz. Peygamberin (sBlallahu aleyhi vese lem)

eleri vardr" demitir.

Hennâd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hz. Âie: "Kevser'in rltsn

duymak isteyen kii iki parman kulan koysun" demitir .

2

bn Cerîr ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Kevser, dünya ve

âhiretin hayrdr" demitir.

3

Hennâd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir'in bildirdiine göre krime:

"Kevser, Yüce Allah’n ihsan ettii peygamberlik, Kurîân ve dier hayrlardr"

demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basl): "Kevser'den kast

Kurîân'dr" demitir.

bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Suten'de Ali b. Ebî

Tâlib’den bildirir: "üphesiz biz sana Kevser'i verdik, öyleyse Rabbine

namaz kl ve nahret
"5

âyetleri nazil olduu zaman Allah Resûlü (seMhu ei;yN

veseiiem), Cebrail’e: "Rabbimit bana emrettii bu nahr nedir?" diye sordu. Cebrail

u karl verdi: "Buradaki nahr'dan kast, kurban kesmek deildir. Burada

Yüce Allah namaza durduun zaman tekbîr getirirken, rükûya giderken ve

rükûdan kalktktan sonra ellerini kaldrman emrediyor. Bizim ve yedi kat

semadaki meleklerin de namaz bu ekildedir. Her eyin bir süsü vard'.r.

Namazn süsü de her tekbîrde elleri kaldrmaktr." Hz. Peygamber (saflBHBhu bMi

verallem) de:
"Namazda elleri kaldrmak Yüce Allah'n: «...Yine Rableri için

tevazuda ve O'na yalvarp yakarmadadlar»6 âyetinde bahsettii

tevazundadr" buyurmutur .

7

Kevser Sur. 1-3
3
Hennâd (141) ve bn Cerîr (24/681).

3 bn Cerir (24/684).
4 Hennâd (142) ve bn Cerîr (24/684).
5
Kevser 5ur. 1,

2

6 Mü'minûn Sur. 76
7

Hâkim (2/537, 538) ve Beyhakî (2/75, 76). Hakim hadisin shhati konusunda bir ey
dememitir. Zehebî: "Ravi srail'in tek kald rivayetleri vardr ve kendisine güven
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Cafer: "Öyleyse Rabbine kulluk et ve

nahret
"1

âyetini açklarken öyle demitir: "Rabbin için namaz kl ve namazda

ilk tekbîri alrken ellerini kaldr."
2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Öyleyse Rabbine namaz kl

ve nahret"
3
âyetini açklarken öyle demitir. "Yüce Allah, Hz. Peygamber'e

(saiiaiiahu aleyhi veseM namaza balarken tekbîr getirdiinde ellerini boaz hizasna

kadar kaldrmasn emretmitir. Nahretmekten kast budur."

bn Ebî eybe Musannefie, Buhârî Târih’de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Dârakutnî el-Efrâd’da, Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî’nin Sünen’de bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Öyleyse Rabbine

namaz kl ve nahret
"4

âyetini açklarken öyle demitir: "Nahretmekten

kast, namazda sa elle sol kolu orta yerinden tutup ikisini gösün üzerine

koymaktr.”
5

Ebu'-eyh ve Beyhakî Sünen’de Enes vastasyla Peygamberimizden

(salUlahu aleyhi vesellem) aynisini bildirir .

6

bn Ebî Hâtim, bn âhîn Sünne’de, ibn Merdûye ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "öyleyse Rabbine namaz kl ve nahret
"7

âyetini

açklarken: "Nahretmekten kast, namazda sa eli sol elin üzerine koyup

ikisini göüste tutmaktr” demitir.

8

olmaz. Asba (bn Nübâte) ise iî'dir ve Nesâî'yc göre yannda metrûk birisidir"

demitir. bn Kesir, Tefkîr'de (8/524): "Son derece münker hadistir" demitir.
1

Kevser Sur. 2
J bn Cerîr (24/692).
3
Kevser Sur. 2

4
Kevser Sur. 2

s bn Ebî eybe (1/390), Buhârî (6/437), bn Cerîr (24/690, 691), bn Ebî Hâtim, ec-Cerh

ve't-Ta’dîl (6/313), Dârakutnî, Sütten (1/285), Hâkim (2/537) ve Beyhakî (2/29, 30) bn
Kesîr, Tefsirde (8/523): "Sahîh deildir" demitir.

6
Beyhakî (2/30, 31).

7
Kevser Sur. 2

8
Beyhakî (2/31).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Öyleyse Rabbine namaz kl ve

nahret
" 1

âyetini açklarken öyle demitin “Nahretmekten kast, namazda

rükûdan kalkld zaman ayakta iyice dorulup durmaktr.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Ahvas: “öyleyse Rabbine namaz

kl ve nahret"
2
âyetini açklarken: “Namaz klarken gösünü kbleye doru

çevir” demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: “Öyleyse Rabbine

namaz kl ve nahret
"3

âyetini açklarken: “Yüce Allah’n sana farz kld
namazlan eda et ve isteklerini dile getirip bunlar Allah'tan iste” demitir .

4

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "öyleyse

Rabbine namaz kl..."
5 buyruunu açklarken: “Rabbine ükret,

anlamndadr” demitir.

bn Cerir ve bn Merdûye, Saîd b. Cübeyriden bildirin "Hudeybiye’de nazil

olan bir âyettir. Hudeybiye'de Cebrail, Hz. Peygambere (»laiirtu aleyhi ««iem) ge 1 di

ve: “Kurbann kesip (nahredip) geri dön” dedi. Bunun üzerine Resûlullah

(saUBiiahu dM meiiem) Kurban hutbesini verdi. Sonra iki rekat namaz klp develerin

yanna gitti ve onlan kurban etti, "öyleyse Rabbine namaz kl ve nahret"*

âyetinde ifade edilen budur .

7

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid, Atâ ve krime: “Öyleyse Rabbine namaz kl ve nahret"
8
âyetini

açklarken: “Buradaki namaz, Müzdelife'de klnan sabah namazdr. Nahr ise

Minâ'da kurban kesilmesidir” demilerdir.

9

Kevser Sur. 2

Kevser Sur. 2

Kevser Sur. 2

bn Cerîr (24/696).

Kevser Sur. 2

* Kevser Sur. 2
r bn Cerir (24/695, 696).

* Kevser Sur. 2
9
Abdurrezzâk (2/401, 402) ve bn Cerîr (24/692, 693).
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "öyleyse

Rabbine namaz kl ve nahret
" 1

âyetini açklarken: "Buradaki namaz farz olan

namazlardr. Nahr ise Kurban günü kesilen kurbandr” demitir.

2

bn CenYin bildirdiine göre Katâde: “Öyleyse Rabbine namaz kl ve

nahret
" 3

âyetini açklarken: "Buradaki namaz Kurban bayram namazdr.

Nahr ise develerin kurban edilmesidir" demitir.

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ: "Öyleyse Rabbine namaz kl ..."
5

buyruunu açklarken: "Buradaki namaz bayram namazdr" demitir.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "öyleyse Rabbine

namaz kl ve nahret
"6

âyetini açklarken: "Nahretmekten kast, kurban

kesmektir" demitir.

bn Cerîr, Enes'ten bildirir "Hz. Peygamber (sailalishu aleyhi mailem) önceleri

bayram namazn klmadan önce kurbann keserdi. Bu âyetle önce namaz

klp daha sonra kurban kesmesi emredildi ."7

Beyhakî'nin Sünen 'de bildirdiine göre ibn Abbâs: "Öyleyse Rabbine

namaz kl ve nahret"8 âyetini açklarken: "Nahretmekten kast, Kurban

bayramnda kurban kesmektir" demitir.

9

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzir, krime'den bildirir: Hz.

Peygamberce MaiUu eleri» «aflar) vahiy gelmeye balad zaman Kureyliler

"Muhammed bizden kesildi, yalnz kald” dediler. Bunun üzerine: "Asl sonu

kesik olan, üphesiz sana kin besleyendir
" 10

âyeti nazil oldu .

11

1

Kevser Sur. 2
I bn Cerîr (24/693).
3
Kevser Sur. 2

4 bn Cerîr (24/694).
s
Kevser Sur. 2

* Kevser Sur. 2
7 bn Cerîr (24/693).

* Kevser Sur. 2
s
Beyhakî (9/259).

10
Kevser Sur. 3

II bn Cerîr (24/700).
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Bezzâr, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin

Ka’b b. el-Eref, Mekke’ye geldii zaman Kureyliler ona: “Sen ki Medine

ahalisinin en hayrls ve efendisisin. u dininden çkan ve kavminden kesilen

adamn dediklerini görüyor musun? Biz haclara ev sahiplii yaparken, sikâye

(haclarn su ihtiyacn karlama) ve sidâne (Kâbe kapcl) ii bizdeyken

kendisi bizden daha hayrl olduunu söylüyor” dediler. Ka’b da: “Siz ondan

daha hayrlsnz” karln verdi. Bunun üzerine: "Asl sonu kesik olan,

üphesiz sana kin besleyendir
"1

âyeti nazil oldu. Yine bu konuda:

"Kendilerine kitap verilmi olanlarn, puta ve eytana kanp, inkar

edenlere: «Bunlar, inananlardan daha doru yoldadrlar» dediklerini

görmedin mi? Onlar, Allah'n lânet ettii kimselerdir. Allah, kime lanet

ederse, artk ona asla bir yardmc bulamazsn"2 âyetleri nazil oldu .

3

Taberânî ve ibn Merdûye, Ebû Eyyûb'dan bildirir: Resûlullah'n MüMu terfii

vesellem) olu brahim vefat ettii zaman mürikler birbirlerine: “u dininden

çkan adamn dün gece soyu kesildi” demeye baladlar. Bunun üzerine Yüce

Allah: "üphesiz biz sana Kevser'i verdik, öyleyse Rabbine namaz kl ve

nahret. Asl sonu kesik olan, üphesiz sana kin besleyendir
"

4

âyetlerini

indirdi .

3

ibn Sa'd ve bn Asâkiriin Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre

bn Abbâs öyle demitir: Resûlullah’n (saUtUm aleyh vesellem) çocuklannn en

büyüü Kâsm’d. Sonra Zeyneb, sonra Abdullah, sonra Ümmü Gülsüm, sonra

Fâtma, sonra da Rukayye geliyordu. Kâsm, Mekke’de iken vefat etti ki

Resûlullah’n tsaiiai^u aleyh vesellem) ilk vefat eden çocuuydu. Ondan sonra da

Abdullah vefat etti. Çocuklan bu ekilde vefat edince Âs b. Vâil es-Sehnî:

“Soyu kesildi, ebter oldu!” demeye balad. Bunun üzerine Yüce Allah: "Asl

sonu kesik olan, üphesiz sana kin besleyendir
"6

âyetini indirdi .

7

1

Kevser Sur. 3
1

Nisa Sur. 51, 52
5
Bezzâr

(
Kefu'l-EstSr, 2293), bn Cerir (7/142, 145, 24/700) ve bn Ebî Hâtim 3/973, 974

(5440, muallak olarak).

* Kevser Sur. 1-3
5
Taberânî (4071). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/143) der ki: "isnadnda metruk

biri olan Vâsl b. es-Sâib vardr."
6
Kevser Sur. 3

7 bn Sa'd (3/7) ve bn Asâkir (3/126).
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ibn Asâkir, Meymûn b. Mihrân vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: Hz.

Peygamberim MbIMu Bieyhi veiien), Hz. Hatice'den Abdullah adnda bir olu oldu.

Daha sonra uzun bir süre çocuu olmad. Bir ara Resûlultah (saiiaiiehu aleyhi vBseiiem} bir

adamla konuuyordu. Âs b. Vâil de bir kenarda onu izliyordu. Adamn biri

Âs'a, Hz. Peygamberi! MaflBhuaiBTh'veseiiem) göstererek: "Bu kim?" diye sorunca, Âs:

"Bu kii ebteridiri’ dedi. O zamanlar Kureyliler çocuu olduktan sonra uzun

bir süre bir daha çocuu gelmeyen kiiye soyu kesik anlamnda “Ebteri”

derlerdi. Âs’n bu sözü üzerine de Yüce Allah: "Asl sonu kesik olan, üphesiz

sana kin besleyendir
" 1

âyetini indirdi ve asl ebteriin kendisinden her türlü

haynn kesildii, Hz. Peygamberie (ssiiaiishu aieyti vasBiiem) kin besleyen kiiler

olduunu bildirdi.
2

Beyhakî DelâiVde Muhammed b. Ali'den bildirir: Resûlullah'n Mlallhu aleyhi

vBsdiem) olu Kâsm binee binebilecek, deve üzerinde yolculuk yapabilecek bir

yaa gelmiti. Ancak bu yatayken Yüce Allah onun ruhunu alnca, Amr b. el-

Âs: "Muhammed’in, olunu kaybetmesiyle soyu da kesildi" dedi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "üphesiz biz sana Kevser'i verdik, öyleyse Rabbine

namaz kl ve nahret. Asl sonu kesik olan, üphesiz sana kin besleyendir
" 3

âyetlerini indirdi ve Kâsm’n acsna karlk Kevser’i kendisine verdiini

bildirdi.

Beyhakî der ki: "Rivayet bu isnadla bu ekilde zikredilmitir, ancak zayftr.

Zira mehur olan bunun Âs b. Vâil hakknda nazil olduudur."
4

Zübeyr b. Bekkâr ve bn Asâkir, Câfer b. Muhammed'den, o da

babasndan bildirir: Resûlullah’n (satallahu aleyhi melM olu Kasm, Mekke'de vefat

etti. Resûlullah(sBii8iahij aleyhi vasellem] onun cenazesinden dönerken Âs b.Vâil ile olu

Amrila karlat. Amr, Resûlullah’ (saiidiahu eleyhi m*M görünce: "Ona kin

besliyorum" dedi. Babas Âs da: "Beslemelisin! Zaten soyu da kesildi"

karln verdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Asl sonu kesik olan, üphesiz

sana kin besleyendir
"5

âyetini indirdi.
6

1
Kevser Sur. 3

2 bn Asâkir (3/128).
3
Kevser Sur. 1-3

4
Beyhakî (2/69, 70).

5
Kevser Sur. 3

* bn Asâkir (46/1 18, munkaü')
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Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Mücâbid:

"Asl sonu kesik olan, üphesiz sana kin besleyendir"
1
âyetini açklarken

öyle demitir: "Bu âyet, «Muhammed'e kin besliyorum!» diyen Âs b. Vâil

hakknda nazil oldu ve asl ebter olann insanlar arasnda Hz. Peygamberce

(ssibflahu Biert »eseiiem) kin besleyenlerin olduu ifade edildi."
2

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Asl sonu kesik

olan, üphesiz sana kin besleyendir
"3

âyetini açklarken: "Bu kii Âs b.

Vâirdir" demitir .

4

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Kureyliler, erkek çocuklan ölen kii için

soyu kesildi anlamnda: "Filan kii ebter oldu" derlerdi. Hz. Peygamber'in

(saiiaiiahu bMi veeiem) de olu vefat edince, Âs b. Vâil: "Muhammed ebter oldu!"

dedi. Bunun üzerine bu âyet nazil oldu.

bn Ebî Hâtim’în bildirdiine göre krime: "Asl sonu kesik olan, üphesiz

sana kin besleyendir"
5
âyetini açklarken: “Bu kii Âs b. Vâil'dir. Âyetteki

ebter ifadesi de tek bana kalma anlamndadr" demitir.

Abdurrezzâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Asl sonu kesik olan, üphesiz sana kin besleyendir
"6

âyetini

açklarken öyle demitir: "Kin besleyen bu kii Âs b. Vâil’dir. Bize ulaana

göre Âs: "Ben Muhammed'e kin tutacam! Zira ebter oldu, soyunu devam

ettirecek kimsesi de kalmad" demitir. Bunun üzerine Yüce Allah: "Asl ebter

olan, üphesiz sana kin besleyendir
"7

âyetini indirdi. Buradaki ebter ifadesi,

alçak ve rezil anlamndadr .

8

Kevser Sur. 3

bn Cerîr (24/698) ve Beyhakî (2/70).

Kevser Sur. 3

bn Cerîr (24/697).

Kevser Sur. 3

Kevser Sur. 3

Kevser Sur. 3

Abdurrezzâk (2/402) ve bn Cerîr (24/698).
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Munzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Asl sonu kesik olan, üphesiz sana kin

besleyendir
"1

âyetini açklarken: “Bu kii Ebû Cehil'dir” demitir.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: “v&i oj
” 2

ifadesini: “Dümann olan” eklinde açklamtr.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Asl sonu kesik olan, üphesiz

sana kin besleyendir^ âyetini açklarken: “Bu kii Ebû Leheb'dir" demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre imr b. Atiyye: "Asl sonu

kesik olan, üphesiz sana kin besleyendir
"5

âyetini açklarken öyle demitin

ükbe b. Ebî Muayt: “Muhammed'in olu kalmad, soyu kesildi” derdi. Yüce

Allah da onun hakknda bu âyeti indirdi .

6

1
Kevser Sur. 3

1
Kevser Sur. 3

3 bn Cerîr (24/697), el-tkân 'da (2/57) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Talîku ’t-Ta '/îic'de

(4/378) geçtii üzere bn Merdûye.
*
Kevser Sur. 3

5
Kevser Sur. 3

6 bn Cerîr (24/699):



KÂFRÛN SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs: “Kâfirûn Sûresi, Mekke'de

nazil oldu" demitir.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr. "Kâfirûn Sûresi,

Medine'de nazil oldu” demitir.

U öjAjU- pil Vj * öj-Jtf U Jlp S * b l^|l U
Jj

<ji* ^ üjpU- pîî plii- U pli- Ül Vj

"De kî: Ey Kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk

etmem. Siz de benim kulluk ettiime kulluk edecek

deilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek

deilim. Siz de benim kulluk ettiime kulluk edecek

deilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadr."

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve Taberânî, bn Abbâs’tan bildirir: Kureyliler,

Resûlullah’a («siiaüatu aleyhi «senem) Mekke'nin en zengini olacak kadar mal vermeyi,

kadnlardan istediiyle evlendirmeyi teklif ettiler ve: "Ey Muhammedi

lahlarmza dil uzatmay brak, onlar kötü bir ekilde anmaktan vazgeç

bunlar senin olsun. Yine de kabul etmezsen her ikimizin de menfaatine

olacak bir eyi teklif ediyoruz” dediler. Hz. Peygamber (saiiaiBh aleyhi vuditm): "Bu

teklif nedir?" diye sorunca, Kureyliler: "Bir yl sen bizim ilahlarmza ibadet

edersin, bir yl biz senin ilahna ibadet ederiz” dediler. Hz. Peygamber (uHaiEnu

aleyhi veseliem): "Bu konuda Rabbimin ne diyeceini bekleyeceim

"

karln verci.

Yüce Allah da bu konuda kendisine: "De ki: Ey kâfirler! Ben sizin

taptklarnza tapmam. Benim taptma da sîzler tapmazsnz. Ben de sizin

taptnza tapacak deilim. Benim taptma sîzler de tapacak deilsiniz.

Sizin dininiz size, benim dinim de banadr" 1
âyetlerini indirdi. Yine bu

konuda: "De ki: «Ey cahiller! Allahtan bakasna kulluk etmemi mi bana

teklif ediyorsunuz!» Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere

1

Kâfirûn Sur. 1-6
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öyle vahyedildi: "Eer Allah'a ortak koarsan elbette amelin boa çkar ve

elbette ziyana urayanlardan olursun. Hayr! Yalnz Allah'a kulluk et ve

ükredenlerden ol
" 1

âyetlerini indirdi .

2

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, Vehb'den bildirin Kurey kafirleri, Hz.

Peygamber’e (saiiaibhu aleyhi veseiiem): “ayet istersen bir yl biz sana tâbi olalm, bir yl

da sen bizim dinimize dönersin" dediklerinde, Yüce Allah: "De ki: Ey kâfirler!

Ben sizin taptklarnza tapmam. Benim taptma da sizler tapmazsnz.

Ben de sizin taptnza tapacak deilim. Benim taptma sizler de tapacak

deilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadr"3
âyetlerini indirdi .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bnu’l-Enbârî Mesâhifde Bahterî’nin azatls

Saîd b. Mîna'dan bildirir: Velîd b. Muîre, Âs b. Vâil, Esved b. el-Muttalib ve

Umeyye b. Halef, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) yanna geldiler ve öyle

dediler “Ey Muhammedi Gel sen bizim taptklanmza tap, biz de senin

taptklanna tapalm. lerimizin tümünde ortak olalm. ayet bizim üzerinde

bulunduumuz din seninkinden daha doru ise ondan nasibini alm olursun.

ayet senin dinin bizimkinden daha doru ise bizde ondan nasibimizi alm
oluruz." Bunun üzerine Yüce Allah: "De ki: Ey kafirler! Ben sizin

taptklarnza tapmam. Benim taptma da sizler tapmazsnz. Ben de sizin

taptnza tapacak deilim. Benim taptma sizler de tapacak deilsiniz.

Sizin dininiz size, benim dinim de banadr"5 âyetlerini indirdi .

6

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin

Kureyliler, Hz. Peygamber’e [saiiaiiahu aleyh, veseiiem): “ayet ilahlanmz selamlarsan

biz de senin ilahna tapanz" deyince, "De ki: Ey kâfirler! Ben sizin

taptklarnza tapmam. Benim taptma da sizler tapmazsnz. Ben de sizin

1

Zümer Sur. 64-66
2 bn Cerîr (24/703), Fethu'l-BârTde (8/733) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Taberânî,

M.es-Saîr (1/265). bn Hacer: "snadnda zayf biri olan Ebû Halef Abdullah b. sa
vardr" demitir.

3

Kâfirûn Sur. 1 -6

4
Abdurrezzâk (2/403).

5

Kâfirûn Sur. 1-6

4 bn Cerîr (24/703, 704).
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taptnza tapacak deilim. Benim taptma sizler de tapacak deilsiniz.

Sizin dininiz size, benim dinim de banadr" 1
âyetleri nazil oldu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zürâre b. Evfa: “Önceleri Kâfirûn Sûre si,

el-Muakika olarak isimlendirilirdi” demitir.

bn Merdûye, Ebû Râfi'den bildirir: Resûlullah CsanaiiahL Bieyti vesenem) Kâbe’yi tavaf

ettikten sonra gelip Makâm- brahim’de durdu ve: "...brahim'in makamn
namaz yeri edinin ..."

2
âyetini okudu. Sonrasnda namaza durdu. Namazda

Fâtihâ Sûresi ile hlâs Suresi'ni okudu. hlâs Sûresi’ni okurken "O,

dourmam ve domamtr"3
âyetini okuduktan sonra: "Yüce Allah

böyledtr" buyurdu. "Onun hiçbir dengi yoktur"
4
âyetini okuduktan sonra da:

"Yüce Allah böyledir" buyurdu. Sonra rükû ile secdesini yapt. kinci rekata

kalknca Fâtihâ Sûresi ile Kâfirûn Suresi'ni okudu. Ancak; "De ki; Ey kâfirler!

Ben sizin taptklarnza tapmam. Benim taptma da sizler tapmazsnz"

5

âyetlerini okuduktan sonra:
"
Allah'tan bakasna kulluk etmem" buyurdu.

"Ben de sizin taptnza tapacak deilim. Benim taptma sizler de

tapacak deilsiniz"* âyetlerini okuduktan sonra yine:
"
Allah'tan bakasna

kulluk etmem" buyurdu. Sonra sûreyi "Sizin dininiz size, benim dinim de

banadr"7
âyetiyle tamamlayarak rükû ile secdeye gitti.

ibn Mâce, bn Ömer’den bildirin Hz. Peygamber (»iniyu eieyt* «ailem), akam
namaznda Kâfirûn ile hlâs sûrelerini okurdu .

8

bn Mâce, bn Ömer'den bildirir. “Hz. Peygamber (aiUUn rityhi metan), akam
namaznn farzndan sonra kld iki rekatta Kâfirûn ile hlâs sûrelerini

okurdu .”9

1
Kâfirûn Sur. 1-6

2
Bakara Sur. 125

3
hlâs Sur. 3

4
hlâs Sur. 4

5
Kâfirûn Sur. 1-3

‘ Kâfirûn Sur. 4,

5

7

Kâfirûn Sur. 6
1 bn Mâce (833). Elbânî der ki: "âz bir rivayettir, zira bu yönde bilinen, bu iki sûreyi

akam namaznn sünnetinde klddr. (Bakn: Elbânî, DaTfSünen bn Mâce, 177):

* bn Mâce (1166). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahü Sünen bn Mâce, 957).
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Beyhakî Sünen 1de Câbir b. Abdillah’tan bildirir: "Resûlullah (seiiBiiahu afeyhi vEseiiem)

Kâbe’yi tavaf ettikten sonra iki rekat namaz kld. Bu iki rekatta da Kâfirûn ile

hlâs sûrelerini okudu.”
1

Hâkim, Ubey'den bildirin "Resûlullah (saibHahu aieyH veseiiem) vitir namaznda A'lâ,

Kâfirûn ve hlâs sürelerini okurdu .”2

Müslim ve Beyhakî Sünen ’de Ebû Hureyre'den bildirir: "Resûlullah (sBüellahu

sieyti »tseilem) sabah namaznda Kâfirûn ile ihlâs sûrelerini okudu.” 3

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Hibbân ve bn

Merdûye, bn Ömer'den bildirir: "Resûlullah' (selkllahu aleyhi »eseiM yirmi be defa

(baka bir lafzda "yirmi be ay boyunca”) izledim. Sabah namaznn

farzndan önceki iki rekat île akam namaznn farzndan sonraki iki rekatta

Kâfirûn ile ihlâs sûrelerini okudu.”4

bnu’d-Durays, Hâkim el-Kunâ’da ve bn Merdûye, bn Ömer’den bildirir:

Tebûk sava srasnda krk gün boyunca Resûlullah' (seiiaiiahu aleyhi vesellem)

namazlannda takip ettim. Sabah namaznn farznda Kâfirûn ile hlâs

sûrelerini okurdu ve: "Bunlar en güzel sûrelerdendir, zira birisi Kur'ân'n

dörtte birine, dieri ise üçte birine denktir" buyururdu .

5

Beyhakî uabu'l-îman’da Enes'ten bildirir: "Hz. Peygamber (saileiiahu aleyhi

veseiiem), akam namaznn farzndan sonraki iki rekat ile sabah namaznn

farzndan önceki iki rekatta Kâfirûn ile hlâs sûrelerini okurdu.”6

bn Ebî eybe, bn Mâce, ibn Hibbân ve Beyhakî, Hz. Âie’den bildirir.

Resûlullah (uNUm aleyhi vesellem), sabah namaznn farznda Kâfirûn ile hlâs

1
Beyhakî (5/91).

J Hâkim (2/257, "sahîh").
3 Müslim (726) ve Beyhakî (3/42).
4 bn Ebî eybe (2/242), Ahmed 8/381, 509, 9/501 (4763, 4909, 5691), Nesâî (991), bn

Mâce (1149) ve bn Hibbân (2459). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî,

341).
5
bnu'd-Durays (303).

‘ Beyhakî (2523).
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sûrelerini okur ve: "Kâfirûn ile hlâs sûreleri sabah namazma farzndan önceki

iki rekatta Kur'ân'dan okunacak en güzel iki sûredir" buyururdu .

1

bn Hibbân ve Beyhakî, Câbir b. Abdillah’tan bildirir: Adamn biri kalkp

sabah namazn kld. Adam birinci rekatta Kâfirûn Sûresi'ni okuyunca, Hz.

Peygamber (seliiiahu aleyhi vesaiiem):
"
Bu kul Rabbini bildi

"

buyurdu. Adam ikinci

rekatta hlâs Sûresi’ni okuyunca, Hz. Peygamber (uUllah aM* «seiiem): "Bu kul

Rabbine iman etti" buyurdu .

2

Muhammed b. Nasr ve Taberânî M. el-Evsat'ta bn Ömer’den bildirir

Resûluliah (seiieiiehu aleyhi yenilen)): "hlâs Sûresi Kur'ân'n üçte birine denktir. Kâfinin

Sûresi de Kur'ân'n dörtte birine denktir" buyurdu. Sabah namaznda da bu iki

sûreyi okur ve: "Bu iki rekatta tüm zamanlann sevab vardr" buyururdu .

3

bn Ebî eybe, uneym b. Kays'tan bildirir “Sabah namaznn farzndan

önce kldmz iki rekatta Kâfirûn ile hlâs sûrelerini okuyarak eytan yere

çalmamz emredilirdi.”
4

bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah’n (sbIIbMu aleyhi meilen):

"Kâfirûn Sûresi'ni okuyan kii Kur'ân'n dörtte birini okumu gibi olur"

buyurduunu iittim.

Taberânî M.es-Saîr’de ve Beyhakî’nin uabu'l-îman’da Sa’d b. Ebî

Vakkâs'tan bildirdiine göre Resûluliah (raMattahu aleyhi «tefen) öyle buyurmutun

"Kâfirûn Sûresi’ni okuyan Kur'ân'n dörtte birini okumu gibi olur. hlâs

Sûresi'ni okuyan kii de Kur'ân'n üçte birini okumu gibi olur.'*

’ bn Ebî eybe (2/242), bn Mâce (1150), bn Hibbân (2461) ve Beyhakî, uabu'l-lman

(2525, 2556). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 944).
J bn Hibbân (2460) ve Beyhakî (2524). bn Hibbân'n Salih'inin muhakkiki: "snad

kavîdir" demitir.
3 Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kiyâmi'l-Leyl (sh. 65) ve Taberânî (186). Heysemî,

Mecmau'z-Zeoâid’de (7/148) der ki: "snadnda bazlar tarafndan güvenilir görülen

ancak kendisinde zayflk bulunan Abdullah b. Zuhar vardr."
* bn Ebî eybe (2/242).
5
Taberânî (1&71) ve Beyhakî (2527). Heysemî, Mecmau'z-Zeoâid'de (7/146) der k:

"snadnda tanmadm raviler vardr."
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Müsedded ashâbdan bir adamdan bildirir: "ki rekatlk bir namazda

okunabilecek en güzel sûrelerden ikisi hlâs ile Kâfirûn sûreleridir" sözünü

Resûiullah'tan (niMUu afeyin «seiism) yirmi küsur defa iittim .

1

Ahmed, bnu'd-Durays, Baavî ve Humeyd b. Zencûye Terîb'de Hz.

Peygambere (saiiatiahu aleyhi »eseM yetien ihtiyar bir adamdan bildirir: Hz.

Peygamber (»iaiiahu aleyhi «sellem) ile bir yolculua çkmtm. Hz. Peygamber (mMWw

aleyhi «sritem), Kâfîrûn Sûresi’ni okuyan bir adamla karlanca: "Bu adam irkten

beri oldu " buyurdu. Baka birisinin hlâs Sûresi’ni okuduunu iitince de: "Bu

sözlerle Cennet una vacip uldu" buyurdu. Baka bir rivayette: "Bu kii de

baland " eklindedir.

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bnu’l-Enbârî

Mesâhifde, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman'ds Ferve b. Nevfel

b. Muâviye el-Ecaî’den bildirir: "Yâ Resûlallah! Yatama girdiim zaman

söyleyeceim bir ey öret" dediimde, Allah Resûlü (îdiaiiahu aieyt* «sallan):

"Kâfirûn Sûresi'ni oku ve hemen ardndan uyu. Zira bu sûre senin irkten

beraatindir" buyurdu .

3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve bn Merdûye, Abdurrahman b. Nevfel el-

Ecaî’den bildirir. Babam: "Yâ Resûlallah! Ben henüz yeni irkten çkp

Müslüman olmu biriyim. Beni irkten tamamen uzaklatracak bir âyet

öret" deyince, Allah Resûlü (saHaDak aleyhi vbseIIhti): "Kâfirûn Sûresi'ni oku"

buyurdu. Bundan dolaydr ki babam ölene kadar her gün ve gecede mutlaka

bu sûreyi okumutur.

4

bn Merdûye, Berâ'dan bildirir: Resûlullah (sBiisiiehu aleyhi veseiM, Nevfel b.

Muâviye el-Ecaî'ye: "Uyumak için yatana girdiin zaman Kâfirûn Sûresi'ni

oku. Bunu okuduun zaman irkten beri olursun " buyurdu.

el-Metâlibu'l-ÂIiye'de (4184) geçtii üzere Müsedded. Bûsîrî, eJ-Müstezâd mine’l-

thâfda (4184): "Zayf bir isnâddr" demitir.
3 Ahmed 27/150, 165, 38/247 (16605, 16617, 23194) ve bnu'd-Durays (305). Müsmir in

muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
3 bn Ebl eybe (9/74, 10/249). Ahmed 39/224 (23807). Ebû Dâvud (5055), Tirmizî

(3403), Nesil (11709), Hâkim (1/565, 2/538, "sahih") ve Beyhakî (2520, 2521). Sahih

hadistir (Bakn: Elbâru, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 4227).
4
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 128), bn Ebî eybe (9/74, 10/249, 250). Saîd'in Sünen'inin

muhakkiki: "snad sahihtir" demitir.
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Ahmed ve Taberânî M. el-Evsat*ta Hâris b. Cebele'den (Taberânî bunu

Zeyd b. Hârise'nin kardei Cebele b. Hârise'den rivayet eder) bildirir: “Yâ

Resûlallah! Bana, uyumak için yatama girdiim zaman söyleyeceim bir ey
öret” dediimde, Allah Resulü (saliatiahu aleyhi rescllem): "Gece vakti uyumak için

yatana girdiin zaman Kâfirûn Sûresi'ni sonuna kadar oku. Zira bu sûre

kiinin irkten beraatidir" buyurdu .

1

Beyhakî uabu'l-îman’da Enes’ten bildirir: Resûlullah (sailallahu aleyhi yeseilen),

Muâz’a:
"Uyuyacan zaman Kâfirûn Sûresi'ni oku. Zira bu sûre senin irkten

beraatndr

"

buyurdu .

2

Deylemî'nin Abdullah b. Cerâd'dan bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu aleyhi

vesriiem): "Münafk olan biri sabah namazm klmaz ve Kâfrûn Sûresi'ni de

okumaz" buyurmutur .

3

Ebû Ya'lâ ve Taberânî, bn Abbâs'tan bildirin Resûlullah (sailallahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurdu: "Sizi Allah'a irk komaktan kurtaracak bir söz söyleyeyim mi?

Uyuyacanz zaman Kâfrûn Sûresi'ni okuyun."4

Bezzâr, Taberânî ve bn Merdûye, Habbâb'dan bildirir: Hz. Peygamber

(sailallahu aleyhi yesEiem): "Uyumak için yatana girdiin zaman Kâfrûn Sûresi'ni oku"

buyurdu. Hz. Peygamber (nUMu aleyhi vesdinn) de ne zaman yatana girse mutlaka

Kâfirûn Sûresi'ni sonuna kadar okurdu .

5

bn Merdûye’nin Zeyd b. Erkam’dan bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu alevtr

«seli em) öyle buyurmutun
"
Yüce Allah'n huzuruna iki sûreyi okumu (ve

yaam) olarak çkan kii hesaba çekilmez. Bunlar da Kâfirûn ile hlâs

sûreleridir."

1 bn Kesir, Tefsir (8/527) ile Atrâfu'l-Müsned'de 2/220, 221 (2136) geçtii ürere Ahmed
ve bn Kesir, Tefsir*de (8/527) geçtii üzere Taberânî. ibn Hacer, el-sâbe'de (1/457):

"snâd sahîh olan muttasl bir hadistir" demitir.
2
Beyhakî (2522).

1

Deylemî (6621). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (4682) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.
4
el-Metâlibu1-Âltydde (4185) geçtii üzere Ebû Ya'lâ ve Taberânî (12993). Heysem:,

Mecmau ’z-Zevâid'de (10/121) der ki: "snadnda çok zayf biri olan Cübâra b. el-Mulis

vardr."
5

Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 3113) ve Taberânî (3708). Heysemî, Mecmuu'z-ZevâûTde

(10/121) der ki: "snadnda zayf biri olan Câbir el-Cu'fî vardr."
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Ebû Ubeyd Fadâil*de ve bnu'd-Durays’n bildirdiine göre Ebû Mes'ûd el-

Ensârî: “Bir gecede Kâfirûn Sûresi'ni okuyan kii, yeterince ve en güzel

ekilde Kur'ân okumu olur" demitir .

1

TaberânîM.es-Safr’de Hz. Ali'den bildirir: Hz. Peygamberdi («iiiishu aleyhi veseiiem)

namaz kld srada bir akrep srnca: "Allah akrebi kahretsin ! Ne namaz

klan rahat brakr, ne de baka bir ey yapan!" buyurdu. Sonra tuz ve su

getirtti. Kâfirûn, Felak ve Nâs sûrelerini okuyarak tuzlu suyu sokulan yere

sürmeye balad .

2

Ebû Ya’lâ, Cübeyr b. Mut’im’den bildirir: Resûlullah (seiiaiBhj aleyhi mailem) bana:

"Ey Cübeyr! Bir yolculua çktn zaman arkadalarn içinde görünüü en

güzel ve az en çok olan kii olmak ister misin?" diye sordu. “Anam babam

sana feda olsun! Tabi ki isterim!" dediimde Resûlullah faiiaiishu sieyhi «»ifan) öyle

buyurdu: "O zaman Kâfirûn, Nasr, hlâs, Felak ve Nâs sûrelerini oku. Bu be

sûreden her birine «Bismiilâhirrahmânirrahîm» ile bala ve

Bismillâh rrahmânirrahîm ' ile bitir." Ben zengin ve varlkl birisiydim. Bazen

bir yolculua çktm zaman beraberimde bulunanlar içinde görünüü en

kötü, az da en az kii ben olurdum. Bu sûreleri yolculukta okumay

Resûlullah'tan (sdUUu aleyhi «ailem) örendikten sonra ne zaman okusam

yolculuumdan dönene kadar dierleri içinde görünüü en iyi, az da en çok

alan kii ben olurdum.

3

bnu'd-Durays, Amr b. Mâlik’ten bildirir: Ebu’l-Cevzâ: “Kâfirûn Sûresi’ni

çokça okuyarak kafirlerden beri olduunuzu gösterin" derdi .

4

1 Ebû Ubeyd (sh. 141} ve bnu'd-Durays (304).
2

Taberânî (2/23). Elbârû, es-Silsiletu 's-Sahîha'da (548) hadisin sahih olduunu
söylemitir.

3 Ebû Yala (7419). Heysemî, Mecmau'z-Zeoâictde (10/133, 134) der ki: "isnadnda

tanmadm kiiler vardr."
4
bnu'd-Durays (241).



IMASR SÛRES
(MEDEN BR SÛREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Nasr Sûresi, Medine'de

nazil oldu” demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyn “Nasr Sûresi,

Medine'de nazil oldu" demitir.

l ilil jj* cJÎjJ r** ^1

\j\jj ülS
-

OjÂü^lJ lilîj

"Allah'n yardm ve fetih (Mekke fethi) geldiinde ve

insanlann bölük bölük Allah'n dinine girdiini

gördüünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve

O'ndan balama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul

edendir."

bn Cerir, Atâ b. Yesârîdan bildirir: “Nasr Sûresi, tamamyla Mekke'nin

fethinden ve insanlann akn akn slam dinine girmeye balamasndan sonra

Medine’de nazil oldu. Bu sûrede Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vaseiiam) vefat edecei

haberini de vermi oldu ." 1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Merdûye ve Beyhakî

Delâil’de bn Ömer'den bildirir: "Allah'n yardm ve fetih gelip de insanlann

bölük bölük Allah'n dinine girdiini gördüünde, Rabbine hamd ederek

tespihte bulun ve O'ndan balanma dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul

edendir
"2

âyetleri Vedâ hacc srasnda, terik günlerinin ortasnda Resûlullah

{sallanabil sleytv reseller») Mnâ'da ken nazil oldu. Bu sûre le Resûlullah (sallallahu atyt »ee len)

vefat edeceini ve bu haccn Veda hacc olduunu bildi .”
3

’ bn Cerîr (24/711).
2
Nasr Sur. 1-3

3
el-Metûlibu'l-Âliye'de (4186) geçtii üzere bn Ebt eybe, Müsned, Abd b. Humeyd

(Müntehab, 856); Bozzâr
(
Kefu'l-Fstâr

,

1141); el-Metâhbu 'I-Âliye*de (4188) geçtii üzer?
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Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu sûreyi: " \h[

>aJ3 «ili .iç- (=Allah’n fethi ve yardm geldii zaman...)” eklinde

okumutur.

1

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah'n yardm

ve fetih gelip de insanlarn bölük bölük Allah'n dinine girdiini

gördüünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan balanma
dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir"

2
âyetlerini açklarken öyle

demitir: '‘Fetihten kast, Mekke'nin fethidir. Bu sûreyle Hz. Peygamber’e

(saiiaiiahu alyla vasaiim-.): “Allah'n yardm gelip Mekke fethedildiginde, insanlar da

akn akn slam dinine girmeye baladnda Rabbini tebih et ve ondan

balanma dile. Zira bunlar olduu zaman sen de vefat edeceksin”

denilmitir.

3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Lfiist
”'1

ifadesini:” Bölük

bölük, gruplar halinde” eklinde açklamtr.

ibn CenVin bildirdiine göre Dahhâk, Nasr Sûresi'ni açklarken: “Bu sûre

Resûlullah’nisaiiaiiahuiiByhivBSBiiem) vefat edeceinin de habercisiydi” demitir.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde,

Nasr Sûresi'ni açklarken öyle demitir: Bize bildirilene göre bn Abbâs öyle

demitir: “Bu sûre Yüce Allah'n Hz. Peygamber'e (»iaiiahu aiuyti «seM verdii bir

iaret ve ömrüne yönelik koyduu bir snrdr. Bu sûreyle Yüce Allah, Hz.

Peygamber'e (sallsüshu aleyhi «seiiem): «Burada bahsedilenler olduktan sonra sen de

fazla yaamayacaksn» demitir.” Vallahi Resûlullah (saiiaiishu aleyhi »eseiiem) bu

sûrenin nazil olmasndan sonra fazla yaamad; iki yl sonra vefat etti .

6

Ebû Ya'lâ ve Beyhakî (5/447). Heysem!, Mecmau'z-Zevâid'de (3/2fS8) der ki: "snadnda

zayf biri olan Musa b. Ubeyde vardr."
1 Ebû Ubeyd (sh. 189). Eldeki mushafa muhalif olduu için az bir kraattir.
2
Nasr Sur. 1-3

3 bn Cerîr (24/705, 713).
4
Nasr Sur. 2

5 bn Cerîr (24/712, 713).
6 bn Cerîr (24/712).
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Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Ibn Abbâs'tan bildirir:

Nasr Sûresi nazil olduu zaman Resûlullah (sdUiehu deyhî nahm): "Ölüm haberim

bana verildi" buyurdu. Yani ayn yl içinde vefat edecei bildirildi .

1

ibn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirin Nasr Sûresi nazil olduu zaman

Resûlullah (aWWw atjtn msafan): "Vefat edeceim haberi verildi ve ecelim

yaklatrld" buyurdu.

bn Merdûye, ibn Abbâs'tan bildirin “Nasr Sûresi nazil olduu zaman Hz.

Peygamber (sBiiaiahuateyfcimiiBm) vefat edeceinin de haberinin verildiini bildi.”

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Taberânî, Hâkim, ibn Merdûye ve Beyhakî

DelâiVde Ebû Saîd el-Hudri'den bildirir Nasr Sûresi nazil olduu zaman Hz.

Peygamber ($BUiehu Bisyhi «selam» onu sonuna kadar okudu ve: "Ben ve ashabm bir

tarafa dier insanlar bir tarafadr. Fetih'ten (Mekke'nin fethinden) sonra artk

hicret kalmamtr. Bundan sonrasnda artk sadece cihat ve niyetler vardr
"

buyurdu .

2

Nesâî, Abdullah b. Ahmed Zühd'e zevâidinde, bn Ebî Hatim, Taberânî ve

bn Merdûye, ibn Abbâs'tan bildirir: “Nasr Sûresi nazil olduu zaman Hz.

Peygambere (ullalBhu bMi meltem) vefat haberi de verilmi oldu. Bundan dolaydr

ki Hz. Peygamber (saiiaiietu aleyhi vBsaiBm» bu sûrenin nazil oluundan sonra âhiretire

yönelik her zamankinden daha fazla büyük bir çabann içine girdi.”
3

ibn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Ümmü Habîbe'den bildirin Nasr Sûresi

nazil olduu zaman Resûlullah (ssiuiahu meltem): "Yüce Allah ne zaman bir

peygamber gönderse ümmeti içinde yaama süresini bir önceki peygamber,

n

ümmeti içinde yaama sürenin yans kadar klar. sa b. Meryem de srail

oullan içinde krk yl kald. Benim için bu süre yirmi yldr. Bundan dolay l u

sene içinde öleceim" buyurdu. Bunu duyan Hz. Fâtma alamaya balaynca,

1 Ahmed 3/366 (1873) ve bn Cerîr (24/709). Müsnettm muhakkikleri; “snad zayft'"

demilerdir.
3

Tayâlisî (2319), bn Ebî eybe (14/498, 499), Ahmed 17/258, 35/495 (11167, 21629),

Taberânî (4444), Hâkim (2/257, "sahîh") ve Beyhakî (5/109, 110). MüsnftTin muhakkikleri

öyle demilerdir: "Ben ve ashabm bir tarafa dier insanlar bir tarafadr" ifadesi dnda sa~i

liaynhi hadistir.
1

Nesâî, S. el-Kübrâ (11712) ve Taberânî (11903). Nesâî Tr/sîr'inin muhakkikleri:

“Sahihtir" demilerdir.



Âyet: 1-3 667

Hz. Peygamber (ullllahu aleyhi meltem):
"
Ailem içinde bana ilk kavuacak kii sen

olacaksn

"

buyurdu. Bunun üzerine Hz. Fâtma gülümsedi.

ibn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir. Huneyn sava dönüünde Hz.

Peygambere («tlallahu aleyhi vesellm) Nasr Sûresi nazil oldu. Bunun üzerine Resûlullah

(saiiBüdu aleyhi »UM öyle buyurdu: "Ey Ali b. Ebt Tâlib! Ey Muhammed'in kz
Fâtma ! Allah'n yardm ile fethi geldi. nsanlarn da Allah'n dinine akn akn

girdiklerini gördüm. Bundan dolay Rabbimi hamdiyle tebih eder, ondan

balanma dilerim. üphesiz Rabbim tövbeleri kabul edendir."

Hatîb ve ibn Asâkir, Hz. Ali’den bildirir: "Yüce Allah, Nasr Sûresi'ni

indirerek Hz. Peygamberce Maiiahu aleyhi mdhn) vefat edecei haberini de verdi.

Mekke'nin fethi hicretin sekizinci ylnda gerçekleti. Hicretin dokuzuncu

ylnda kabileler pepee Hz. Peygambere (seiialiahu aleyhi meltem) gelip Müslüman

olmaya baladlar. Hz. Peygambere (ssIIbIIbNü aleyhi Yesdlem) bu sûreyle vefat haberi

verildi, ancak bunun gece mi gündüz mü olacan bilmiyordu. Bundan dolay

vakit kaybetmeden elinden ne geliyorsa yapt. Sünnetleri en geni ekliyle

ortaya koydu. Farzlan salamlatrd. Ruhsatlan netletirip ortaya koydu.

Hadislerden birçounu neshetti. Tebûk savana çkt. Hepsini de veda etmek

üzere olan kii edasyla yapt."

Taberânî, bn Abbâs'tan bildirir Huneyn sava dönüünde Hz.

Peygambere (sBiollthu aleyhi vaseM Nasr Sûresi olan: “Allah'n yardm ve fetih

gelip de insanlarn bölük bölük Allah'n dinine girdiini gördüünde,

Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan balanma dile. Çünkü O,

tövbeleri çok kabul edendir
" 1

âyetleri nazil oldu. Bunun üzerine Resûlullah

(saliaiiahu Bieyti vbsbHbiti): "Ey Ali b. Ebî Tâlib! Ey Muhammed'in kz Fâtma! Allah'n

yardm ile fethi geldi. nsanlarn da Allah'n dinine akn akn girdiklerini

gördüm. Bundan dolay Rabbimi hamdiyle tebih eder, ondan balanma
dilerim. üphesiz Rabbim tövbeleri kabul edendir. Ey Ali! Benden sonra

müminlerle mücadele olacaktr" buyurdu. Ali: "man ettiklerini söyleyen

müminlerle ne üzerine mücadele edeceiz?” diye sorunca, Allah Resulü (saiiaflah

aleyhi meltem): "Kendi ahsi görülerine göre hareket etmeleri yüzünden dinde yeni

eyler çkarmalar üzerine mücadele edeceksiniz. Zira emir ve yasaklaryla

birlikte din ancak Yüce Allah'tandr" buyurdu. Ali: "Yâ Resûlallah! Hakknda

1

Nasr Sur. 1-3
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Kur'ân'da bir hüküm bulunmayan ve senin sünnetinde de bir uygulamas

olmayan bir konuyla kar karya kaldmzda ne yapalm?" diye sorunca,

Allah Resulü (sdlaliahLi aietfi Hailem) öyle buyurdu: "Böylesi konularda dbid olan

müminlerle istiarede bulunarak karar alr ahsi görülerinize göre hüküm

vermezsiniz. ayet benden sonra birini halife brakacak olsaydm bunu en çok

hakeden sen olurdun. Zira ilk Müslümanlardansm, benim akrabam ve

damadmsn. Yannda da e olarak mümin kadnlarn efendisi bulunuyor.

Hepsinden önce de Ebû Tâlib'in benim için çektii skntlar var. Kuran bana

nazil olmaya baladnda da onun çocuklarn gözetme konusunda elimden

geleni yapyordum.

Ahmed, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî Delâil’de bn Abbâs'tan

bildirir: Nasr Sûresi nazil olduunda Resûlullah Maiiuhu nisyhi ««Biiem) kz Fâtma'y

çard ve: "Vefat edeceim haberi verildi" buyurdu .

2

Saîd b. Mansûr, bn Sa'd, Buhârî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, bn

Merdûye, Ebû Nuaym Delâil’de ve Beyhakî Delâil’de bn Abbâs’tan bildirir:

Hz.Ömer, Bedir savana katlan yal kiilerle birlikte beni de meclisinde

bulundururdu. Bir defasnda Abdurahman b. Avf ona: "Onun kadar

çocuklarmz varken neden bu genci de bizimle birlikte meclisine alyorsun?"

diye sorunca, Ömen "Ama o konumunu sizin de iyi bildiiniz biridir"

karln verdi. Daha sonralar bir gün Ömer onlan yannda toplad ve beni

de çard. Ancak Ömer'in beni de çarmasnn onlara beni kantlamak için

olduunu anladm. Herkes toplandnda: "Allah'n yardm ve fetih gelip de

insanlarn bölük bölük Allah'n dinine girdiini gördüünde, Rabbine

hamd ederek tebihte bulun ve O'ndan balanma dile. Çünkü O,

tövbeleri çok kabul edendir
"3

âyetlerini okudu ve: "Bu âyetler hakknda re

diyorsunuz?" diye sordu. Bazlan: "Yüce Allah burada, ilahi yardm ile fethin

gelmesi halinde kendisine hamdedip balanma dilememizi emrediyor"

dedi. Bazlan da buradaki kast bilmediklerini söyledi. Bazlar ise susup hiçbir

ey demedi. Ömer bana: "Ey bn Abbasi Sen de böyle mi düünüyorsun?”

diye sorunca, ben: "Hayr!" karln verdim. Ömer: "Sen bu konuda ne

1

Taberânî (12042). Heysemî, Mecmau'z-ZrDâi(Tde (1/180) der ki: "snadnda Buhiri

tarafndan hadisleri münker görülen Abdullah b, Kîsân vardr."
1 Ahmed 3/366 (1873), Taberânî (11907), Tahrîcu'l-Keâfda (4/322) geçtii üzere bn

Merdûye ve Beyhakî (7/167). Müsned' in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
1 Nasr Sur. 1-3
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diyorsun?" diye sorunca, u cevab verdim: "Burada Yüce Allah, Hz.

Peygambere (uiiaiiahu atiyi» mhn) ecelinin geldiini haber vermektedir. Yani

Allah’n yardm ile fethi geldii zaman -ki buradaki fetihten kast, Mekke’nin

fethidir- vefat ann da yaklam demektir. Onun için Rabbini hamd ile tebih

et ve ondan balanma dile. Zira Rabbin tövbeleri kabul edendir,

denilmitir." Ben bu cevab verince Hz.Ömer: "Bu sûrenin manas konusunda

ben de senin bildiinden bakasn bilmiyorum" dedi .

1

bn Merduye, bn Abbâs'tan bildirir: Ömer bize Nasr Sûresi’ni sorunca

bazlan: "Buradaki fetihten kast, Medâin’in fethi ile baz saraylarn ele

geçirilmesidir" dedi. Ömer bana: "Ey ibn Abbâs! Sen ne diyorsun?" diye

sorunca, ben: "Bu, Muhammed’e (ssiBiahu aleyhi vsellem) yaplan bir örneklemedir ve

yakn zamanda vefat edecei haberi verilmitir" dedim .

2

bn Merdûye, Ebû Nuaym Fadâilu's-Sahâbe’de, Hatîb Tâli’t-Talhîs’de ve

bn Asâkir, bn Abbâs'tan bildirir: Nasr Sûresi nazil olduu zaman Abbâs,

Hz.Ali'nin yanna geldi ve: "Haydi Resûlullah'a (nihiiahu aleyh, «selim) gidelim. ayet

ondan sonra hilafet bizde olacaksa bu konuda Kureyliler bizimle

çekimeyecektir. Ancak bu i bakasna braklacaksa kendisiyle konualm da

bizim için gerekli tavsilerde bulunsun" dedi. Ali: "Hayr!" karln verdi.

Bunun üzerine ben gizlice Resûlullah'a (siübIUiu aleyhi millim) geldim ve durumu ona

haber verdim. Allah Resûlü (s^isHahu aleyhi millim): "Yüce Allah, dini ve vahyi

üzerinde Ebû Bekr'i benden sonra halife kld. Bu görev ona verilmitir. Onu

dinleyip itaat edin ki doru yolu bulup kurtulua eresiniz. Ona tâbi olun ki

doru yolda kalasnz" buyurdu. Hz. Peygamberim (sallafah aleyhi mailem) vefatndan

sonra baz Arap kabilelerinin îrtidad etmesi olaynda Ebû Bekriin sava

isteine ashâb muhalefet ederken onunla ayn görüü paylaan, ona destek

veren ve bu konuda ataca admlara yardmc olan tek kii Abbâs’t. Vallahi

Ebû Bekr ile Abbâs’n bu konudaki görüü ile kararlln yeryüzündeki hiç

kimse deitirecek deildi ve deitiremedi ."3

1

Felhu'1-BârVde (8/736) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn Sa'd (2/365), Buhâri (3627,

4294, 4430, 4970), bn Cerir (24/708, 709), Taberânî (10616, 10617) ve Beyhakî (7/167).

2
Buhâri (4969).

3 Ebû Nuaym, Fmtâlu'l-Hulafâi'i-Erba'a (179). Hatîb (241) ve bn Asâkir (30/224, 225).

bnu'l-Cevzî, el-Mavdûât ‘ ta (1/315, 316): "Bu rivayet s.lvh deildir" demitir.
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Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'n

yardm ve fetih gelip de insanlarn bölük bölük Allah'n dinine girdiini

gördüünde, Rabbine hamd ederek tebihte bulun ve O'ndan balama
dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir

"1
âyetlerini açklarken öyle

demitir: “Resûlullah (saiiaüah aleyhi veifHiem) burada ashaba kendi ölüm haberini

vermitir. Bu sûrede Resûlullah'a (raMehu aleyhi vsniM, insanlann akn akn

Müslüman olduklann gördüün zaman vefat ann da yaklam demektir.

Onun için Rabbini hamd ile tebih et ve ondan balanma dile. Zira Rabbin

tövbeleri kabul edendir, denilmitir.”
2

bn Merdûye, Hatîb ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Ebû Hureyre:

"Allah'n yardm ve fetih geldii zaman"3
âyetini açklarken öyle demitir:

“Bu sûreyle Hz. Peygamberim (niiaiiahu aleyhi vueiietr) eceli belirlenmi ve vefatnn

yakn olduu haberi verilmitir. Yani kendisine: “Mekke’nin fethinden sonra

sadece ksa bir süre hayatta kalacaksn” denilmitir.

4

bn Ebî eybe ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: “Kuriân'da tam

olarak nazil olan son sûre Nasr Sûresi'dir.”
5

bnu’n-Neccârin Sehl b. Sa'd’dan bildirdiine göre Ebû Bekr: “Nasr Sûresi

nazil olduu zaman Resûlullah (saiiaflahu aleyhi «senen) yaknda vefat edecei

haberinin kendisine verildiini de anlad” demitir.

Beyhakî'nin Delâil’de bildirdiine göre bn Abbâs: “Mekke'nin fethi

Ramazan aynn on üçünde gerçekleti” demitir .

6

Beyhakî, bn ihâb'dan bildirir “Resûlullah (tanaiiahuaiyhinniim) Mekke'nin fethi

için Medine'ye hicretinden sekiz buçuk yl sonra Müsîümanlardan on bin

kiiyle yola çkt. Mekke'yi Ramazan aynn on yedisinde fethetti.”
7

bn Ebî eybe, Müslim, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye, f-z.

Âie'den bildirir: Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veseilem) çokça:
"
Allah' hamd ile tebih

1

Nasr Sur. 1-3

J

Taberânî (12445).
3
Nasr Sur. 1

* Hatîb (8/167) ve Muhtasar-u Târihi Dmak'ia (2/368) geçtii üzere îbn Asâkir.
s bn Ebî eybe (14/104) ve Müslim (3024).

* Beyhakî (5/21, 22).
7
Beyhakî (5/21-23) ve Buhâri (4276).
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ederim. Allah’tan balanma diler ona tövbe ederim

"

derdi. Ona: “Yâ

Resûlallah! Bakyorum da çokça «Allah' hamd ile tebih ederim. Allah'tan

balanma diler ona tövbe ederim» diyorsun” dediimde öyle buyurdu:

"Rabbim, ümmetim konusunda bir iaret göreceimi bildirdi. Bu iareti

gördüüm zaman da çokça «Allah' hamd ile tebih ederim. Allah'tan

balanma diler ona tövbe ederim» diyeceim. Söz konusu iareti de Mekke'nin

fethi ile, "Allah'n yardm ve fetih gelip de insanlarn bölük bölük Allah'n

dinine girdiini gördüünde, Rabbine hamd ederek tebihte bulun ve

O'ndan balanma dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir
”

1

âyetleriyle

gördüm.
1,1

Abdurrezzâk, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, Ibn Mâce, Ibn

Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirir Resûlullah (tdiaüahu eieyhi

ressJism), Nasr Sûresi'nin nüzulundan sonra rükû ile secdelerinde çokça:

"Allahm! Seni hamdinle tebih ederim! Allahm beni bala!" diye dua

ederdi .

3

bn Cerîr, Hz. Âie'den bildirir: Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi nuiiem), Nasr Sûresi

kendisine nazil olduktan sonra dualarn sûrede ifade edildii gibi hep:

"Allahm! Rabbimiz ! Seni hamdinle tebih ederim! Allahm! Beni bala!"

eklinde ettiini iitirdim .

4

bn Cerîr ve bn Merdûye, Ümmü Seleme'den bildirir: Resûlullah (saiialiahu eleyhi

veseiiem) son zamanlannda oturup kalkarken, gidip gelirken devaml olarak:

"Allahm! Seni hamdinle tebih ederim. Senden balanma diler, sana tövbe

ederim" derdi. Neden devaml olarak bunu dediini sorduumda da:
"
Böyle

demem emredildi" karln verdi ve: "Allah'n yardm ve fetih gelip de

insanlarn bölük bölük Allah'n dinine girdiini gördüünde, Rabbine

1

Nasr Sur. 1-3

2 bn Ebî eybe (10/258), Müslim 484 (218, 220) ve bn Cerîr (24/706, 707, 709, 710).
3
Abdurrezzâk, Muumu/ (2878); Ahmed 40/192, 271 (24163, 24223, 24685); Buhârî

(794, 817, 4293, 4968); Müslim 484 (217); Ebû Dâvud (877); Nesâî (1046, 1121, 1122). S. e!-

Kübrâ (11710); bn Mâce (889), bn Cerîr (24/709, 710) ve Fethu'l-Bârîde (8/734) geçtii

üzere Ibn Merdûye.
4 bn Cerîr (24/710), benzerini Buhârî (4967) ve Müslim 484 (219).
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hamd ederek tebihte bulun ve O'ndan balanma dile. Çünkü O,

tövbeleri çok kabul edendir"
1

âyetlerini okudu.

2

Abdurrezzâk, Muhammed b. Nasr es-Salât’ta, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve

bn Merdûye, bn Mes’ûd’dan bildirir: Nasr Sûresi nazil olduktan sonra Hz.

Peygamber Maiiahu aleyhi ««Hem) çokça: "Allahm! Seni hamdinle tebih ederim.

Beni bala! Sen ki tövbeleri kabul edensin, merhamet sahibisin' eklinde dua

ederdi .

3

Hâkim ve bn Merdûye, bn Mes’ûd’dan bildirin Resûlullah (raHaflatu aleyh «»«em)

çokça: "Rabbimiz! Seni hamdinle tebih ederim" diye dua ederdi. Nasr Sûresi

nazil olduktan sonra ise: ",Allahm! Seni hamdinle tebih ederim. Beni bala!

Sen ki tövbeleri kabul edensin, merhamet sahibisin " eklinde dua etmeye

balad .

4

bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir. Nasr Sûresi nazil olduu zaman

Resûlullah (ssHaliehu aleyhi «sefan):
"
Yemenliler geldi. Onlar herkesten fazla yumuak

kalpli insanlardr. îman Yemenli, fkh Yemenli, hikmet de Yemenlidir"

buyurdu .

5

Taberânî ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Bir ara Resûlullah (salbllahu

aleyhi meiien) Medine'de iken:
"
Allahu Ekber! Allah'n yardm ile fethi geldi!

Yemenliler de geldi. Onlar yumuak kalpli, itaatkâr insanlardr. man Yemenli,

fkh Yemenli, hikmet de Yemenlidir" buyurdu .

6

Hâkim, Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah aleyh veseiiem): "nsanlarn

bölük bölük Allah'n dinine girdiini gördüünde" 7
âyetini okudu ve:

1

Nasr Sur. 1-3
2 bn Cerîr (24/711). bn Kesîr, Tefsirde (8/533): "Garîb (tek kanall) hadistir" demitir.
1
Abdurrezzâk, Musannef (2879), Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kiyâmi'l-Leyl (sh. 75,

76), bn Cerîr (24/712) ve Ahmed, Müsted 6/207 (3683). Miisned ' in muhakkikleri: "Hasen

iiayrihi" demilerdir.

* Hâkim (2/538, 539, "sahih").
5

Tahricu Ahâdisi'l-Keâfda (4/315) geçtii üzere bn Merdûye. Zeylaî: "Ebû

Hureyre'nin rivayeti olarak garîb (tek kanall) bir hadistir" demitir. Hadisin asln

Buhârî (4390) ile Müslim (52) zikretmilerdir.
5

Taberânî (11903, 11904). Heysemî, Mectnau ’z-Zevâidde (9/22, 23) der ki:

"Isnadlarndan birinin ravileri Sa/nJ'in ravileridir."
7
Nasr Sur. 2
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"nsanlar bu dine bölük bölük girdikleri gibi bu dinden bölük bölük

çkacaklardr" buyurdu .

1

Taberânî, ibn MerdDye ve Ebû Nuaym Hilye’de bn Abbâs'tan bildirin

"Allah'n yardm ve fetih gelip de insanlarn bölük bölük Allah'n dinine

girdiini gördüünde, Rabbine hamd ederek tebihte bulun ve O'ndan

balanma dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir
"2

âyetleri nazil

olduu zaman, Muhammed Miaiiahu aleyh »esellsm): "Ey Cebrail! Burada vefat haberi

verilen kii benim " buyurdu. Cebrail de: "Âhiret senin için dünyadan daha

hayrldr” karln verdi .

3

bn Merdûye, Câbir b. Abdillah’tan bildirir: Resûlullah'n (saiiBiiahu aleyhi rasellem):

"nsanlar bu dine bölük bölük girdiler ve bölük bölük de çkacaklardr
"

buyurduunu iittim .

4

bn Asâkir, bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah MaHatu aleyhi «sadem): "Allah'n

yardm ve fetih geldii zaman"

5

âyetini okudu ve öyle buyurdu:

"Yemenliler de geldi. Onlar yumuak kalpli, yumuak huylu insanlardr.

Hüzünlü bir kalpleri Allah'a kar büyük bir hayetleri vardr. Onlar bölük

bölük Allah'n dinine girmilerdir

1 Hâkim (4/496, "sahîh").
5
Nasr Sur. 1-3

3
Taberânî (2676) ve Ebû Nuaym (4/73, uzun bir metinle). Heysemî, Mecmuu ’z-

Zevâidde (9/27-31) der ki: "snadnda uydurmac ve hadis uyduran biri olan

Abdulnvun'im b. Îdrîs vardr/"
4

Tahrîcu Ahâdisi'l-Kzafda (4/314) geçtii üzere bn Merdûye ve Ahmed 23/47

(14696). Ahmed"in muhakkikleri: ""snad zayftr"' demilerdir.
5
Nasr Sur. 1

6
îbn Asâkir (11/287).



TEBBET SERES
(MEKKl BR SÛREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Tebbet Süresi, Mekke'de

nazil oldu" demitir.

bn Merdûye, Ibnu'z-Zubeyr ile Hz.Âie’den aynsn bildirir.

jÜ JltuJ» h L*j JU i -4J ,vî I Ju lLJj

juü üî^sij oIj
" * * i

“Ebû Leheb in elleri Kurusun. Zaten kurudu. Ona ne mal
fayda verdi, ne de Kazand. 0, bir alevli atee girecektir.

Boynunda bükülmü hurma liflerinden bir ip olduu hâlde

srtnda odun tayarak kars da (o atee girecektir)."

Ebû Nuaym Delâil'de bn Abbâs’tan bildirin Ebû Leheb Kurey

kafirlerinden birisiydi. Kureyliler ibirlii yapp bizleri i'b'de (Ebû Tâlib

mahallesi) ablukaya aldklarnda Ebû Leheb bu mahalleden aynlp Kureyli

müriklere destek çkt. Ebû Leheb abluka altndaki akrabalarn brakp

mahalleden çktktan sonra Utbe b. Rabîa'nn kz Hind ile karlat. Ona: "Ey

Utbe’nin kz! Bunu yaparak Lât ile Uzza'ya yardm etmedim mi?" diye sordu.

Hind: "Evet, ettin! Allah sana hayrlar versin ey Ebû Utbe!" karln verdi.

Ebû Leheb: "Muhammed bizlere olmayacak eyleri vaad ediyor. Ancak

kendisi ölümden sonra bunlarn olacan iddia ediyor. Oysa imdi ellerime

brakt bir ey var m?” diye sorduktan sonra açk duran ellerine doru

üfledi ve: "Kuruyun emi! Zira çinizde Muhammed'in vaad ettii eylerden bir

ey göremiyorum!" dedi. Bunun üzerine: "Ebû Leheb'in elleri kurusun.

Zaten kurudu. Mal ve kazand kendisine fayda vermedi. O, bir alevli

atee girecektir. Kars da, boynunda bir ip olduu halde ona odun

tayacaktr" 1

âyetleri nazil oldu. i’b’de üç yl boyunca ablukaya alndk. Bu

süre içinde Kureyliler her türlü yiyecek giriine engel oldular. Öyle ki bizden

biri mahalleden çkp parayla bir ey satn almak istiyor, ancak kimseler ona

* Tebbet Sur. 1-5
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bir ey satmadan geri dönüyordu. Bu muhasara altnda içimizden ölenler de

oldu.
1

Saîd b. Mansûr, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bnu'l-Münzîr, bn Ebî Hâtim,

ibn Merdûye, Ebû Nuaym DelâiVde ve Beyhakî Delâil’de bn Abbâs'tan

bildirin “Yakn akrabalann uyar. hlasa erdirilmi taraftarlann da”
2 buyruu

nazil olduu zaman Hz. Peygamber CsallaHahu aleyhi veeHen) Safâ tepsine çkt ve:

"Baskn var!" diye bard. Kureyliler bu uyar üzerine orada toplannca Hz.

Peygamber (raHaHahu deyin re sillem} onlara: "Bu dan arkasnda size saldrmak üzere

bekleyen bir süvari birlii var desem bana inanr mydnz?" diye sordu.

Kureyliler: “Daha önce yalan söylediini hiç görmedik” karln verdiler.

Hz. Peygamber (niliidtu aleyhi vesellem): "O zaman önünüzde bekleyen çetin bir azaba

kar sizleri uyaryorum!" buyurunca, orada bulunan Ebû Leheb:

“Kahrolasca! Bizi bunun için mi buraya topladn!” dedi. Bunun üzerine de

Tebbet Sûresi nazil oldu.
3

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Ömer “cJs”
4
ifadesini: “Hüsrana urasn” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “ J lû

u4î”
5
âyetini: “Ebû Leheb'in iki eli hüsrana urasn, urad da” eklinde

açklamtr.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde: " c-i

ÇÜ3 _4J i-u”
6

âyetini: “Ebû Leheb'in iki eli hüsrana urasn, urad da”

eklinde açklamtr. 7

1

Ebû Nuaym (206).
3

Kurtubt Tefsir (13/143): "Göründüü kadaryla bu ifade önceleri Kur'ân'dan

okunan bir ayet iken daha sonra neshedilmitir. Zira ne mushafta ne de mütevatir olan

rivayetlerde bu ifadeye yer verilmitir" demitir, bk: Sahihu Müslim bi erhi'n-Neveaî

(3/82) ile Feihu'l-Bârî (8/502).
3
Buhârî (4801, 4971, 4972), Müslim (208), bn Cerîr (17/659, 660, 24/716), bn Ebî

Hâtim (9/2825), Fethu'l-Bârî'de (8/737) geçtii üzere bn Merdûye, Ebû Nuaym (116) ve

Beyhakî (2/181, 182).
4
Tebbet Sur. 1

5

Tebbet Sur. 1

6
Tebbet Sur. 1

7

Abdurrezzâk (2/406) ve bn Cerîr (24/715).
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bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)'det bildirir: "Ebû Leheb’e güzelliinden

dolay bu isim verilmitir.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Âie: "Kiinin yiyecei en temiz ve

helal ey kendi kazancndan yedikleridir. Kiinin çocuu da kazançlarndan

biridir” demitir. Hz. Âie sonra: "Ona ne mal fayda verdi, ne de kazand" 1

âyetini okumu ve: “Burada kazandndan kast çocuklardr” demitir.

Abdurrezzâk, Atâ'dan bildirir: "Ona ne mal fayda verdi, ne de

kazand" 2
âyetindeki kazançtan kastn kiinin çocuklan olduu söylenirdi.

Mücâhid ile Hz. Âie de ayn eyi söylemitir.

3

Taberânî, Katâde’den bildirir: “Hz. Peygamberim (saiiaiiahu aleyhi vuellem) kz

Rukayye, Ebû Leheb'in olu Utbe ile nikahlanmt. Yüce Allah, Tebbet

Sûresi’ni indirince Hz. Peygamber (safMiahu deyt» mdbn) Utbe’den Rukayye'yî

boamasn istedi. Utbe boaynca Osman onunla evlendi.”
4

Taberânî, Katâde'den bildirir: Resûlullah’n (sailaHahu aleyhi yemlhm) kz Ümmü
Gülsüm, Ebû Leheb'in olu Uteybe ile evliydi. Resûlullah'n (uMahu aleyhi vewiiem)

dier kz Rukayye ise Ebû Leheb'in dier olu Utbe ile evliydi. Yüce Allah,

Tebbet Sûresi'ni indirince Ebû Leheb iki oluna: “ayet Muhammed'in

kzlarn boamazsanz sizinle bir arada bulunmamz haram olsun!” dedi.

Harb b. Umeyye’nin kz olan anneleri de -ki âyette odun taycs olarak

zikredilen kendisidir- onlara: “Bu kzlan boayn! Zira dinimizden çktlar”

deyince Uteybe ile Utbe, Resûlullah'n (*afeiUm*ierhresi!iiern)kzlann boadlar .

5

Abdurrezzâk, Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Ona ne mal fayda verdi, ne de kazand"6
âyetini açklarken: “Buradaki

kazançtan kast, hem kendi kazandklar hem de çocuklardr” demitir.

7

1

Tebbet Sur. 2
2

Tebbet Sur. 2
J
Abdurrezzâk, Musannef (16630).

4
Taberânî 22/434 (1056). Heysemî, Meemauz-ZroSidde (9/216, 217) der ki: "snadnda

Ebû Hatim tarafndan zayf, bn Hibbân tarafndan ise güvenilir bulunan Züheyr b. el-

Alâ vardr. Bunun da isnad hascndir."
s
Taberânî 22/435, 436 (1060).

6
Tebbet Sur. 2

7

Abdurrezzâk (2/406), Musannef (16631) ve Hâkim (2/539).
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Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"Ona ne mal fayda verdi, ne de kazand"1
âyetini açklarken: "Buradaki

kazançtan kast çocuklardr" demitir.

2

bn Cerîr, Hemdânl biri olan Yezîd b. Zeyd'den bildirir: Ebû Leheb'in kars

eziyet etmek için Hz. Peygamberdin (saiieiiahu aleyh, yeselM geçecei yollara diken

atard. Bu konuda da: "Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Mal ve

kazand kendisine fayda vermedi. O, bir alevli atee girecektir. Kars da,

boynunda bir ip olduu halde ona odun tayacaktr" 3

âyetleri nazil oldu.

Bu âyetler nazil olunca Ebû Leheb’in karsna: "Peygamber seni hicvediyor!"

haberi ulatrld. Ebû Leheb’in kars bunu duyunca: "Beni ne diye hicvediyor?

Siz beni hiç Muhammed'in dedii gibi boynumda bir iple odun tadm
gördünüz mü?" dedi. Bir süre sonra Hz. Peygamber'in MMahu Beyhi meiM yanna

geldi ve: "Rabbin seni brakt ve sana danld" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Kuluk vaktine ve karanl çöktüü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni

brakmad ve sana darlmad"4
âyetlerini indirdi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Odun tayan

kars da"
6

âyetini açklarken: "Ebû Leheb'in kars Resûlullah’n (selieiiahu eleyhi

vBseiiBm)geçecei yollara gece vakti dikenli dallar getirip atard" demitir.

7

ibn Ebi’d-Dünya Zemmu'I-be’de, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Odun tayan kars da"
a

âyetini

açklarken: "Odun tamas, dedikodu yapmas ve laf tamas anlamndadr"

demitir. "Boynunda mesedden bir ip de olduu halde
"9

âyetini açklarken

de: "Bu ip ateten bir iptir" demitir .

10

Tebbet Sur. 2

Abdurrezzâk, Musannef (16630) ve bn Cerîr (24/717).

Tebbet Sur. 1-5

Duhâ Sur. 1-3

bn Cerîr (24/719, 721, 722).

Tebbet Sur. 4

bn Cerîr (24/720).

Tebbet Sur. 4

Tebbet Sur. 5
0 bn Ebi'd-Dünya (127) ve bn Cerîr (24/720).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Odun tayan

kars da"1
âyetini açklarken: "Odun tamas insanlar arasnda laf tamas

anlamndadr” demitir, ^”
2

ifadesini de: "Boynunda" eklinde

açklamtr.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Odun tayan kars

da"4
âyetini açklarken: "Kurey boylan arasnda laf tar, kouculuk yapard"

demitir.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve bnu'l-Enbârî'nin Mesâhifde

bildirdiine göre Urve b. ez-Zubeyr: "Boynunda mesedden bir ip de olduu

halde
"5

âyetini açklarken: "Cehennemde boynuna yetmi arn uzunluunda

demirden bir zincir taklacaktr” demitir.

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre a’bî: "...Mesedden bir ip ..."
7

buyruunu: "Liften bir ip” eklinde açklamtr.

bnu'l-Enbârî’nin bildirdiine göre Mücâhid: "Boynunda mesedden bir ip

de olduu halde
"8

âyetini açklarken: "Makarann ortasndaki demirden

uzanr gibi boynunda bir ip olacaktr” demitir.

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Katâde: "Boynunda mesedden bir ip

de olduu halde
"9

âyetini açklarken: "Mesed'den kast, boncuk

gerdanlktr” demitir.

ibn Cerîr, Beyhakî Delâil'de ve ibn Asâkirîin bildirdiine göre bn Abbâs:

“Odun tayan kars da" 10
âyetini açklarken: "Ebû Leheb’in kars eziyet

vermek için dikenli dallar tayp Hz. Peygamber (aMehu aleyhi mailem) ile ashabnn

geçecei yollara atard. Ayn ekilde laf tama, kouculuk yapma ii de

1

Tebbet Sur. 4
2

Tebbet Sur. 5
3 bn Cerîr (24/721).
4

Tebbet Sur. 4
s
Tebbet Sur. 5

6 bn Cerîr (24/723, 724).
7

Tebbet Sur. 5
8
Tebbet Sur. 5

9
Tebbet Sur. 5

10
Tebbet Sur. 4
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"odun tamak” deyimiyle ifade edilir” demitir: "Boynunda mesedden bir

ip de olduu halde
"1

âyetini açklarken de: "Mesed, Mekke'de kullanlan bir

çeit kaln iptir. Makarann ortasndaki demire de mesed denilir. Aynt ekilde

boncuk gerdanla da mesed denilir" demitir .

2

Ibn Asâkir, Câfer b. Muhammed'den, o da babasndan bildirin Akil,

Muâviye'nin yanna girince, Mûaviye (istihza babnda) ona: "Sana göre

amcan Ebû Leheb'in Cehennemdeki yeri neresidir?” diye sordu. Akil:

"Cehenneme girdiin zaman hemen sol tarafta, odun taycs olan halann

üzerinde! Sen de bilirsin ki binen her zaman binilenden üstündür” karln
verdi .

3

bn Asâkir içinde el-Küdamrnin
4 bulunduu bir senedle Ebû Saîd el-

Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah (salialai alerh, «sdi?m) öyle buyurmutun

"Peygamber olarak gönderildiimde dört tane amcam vard. Biri Ebu'l-Fadl

künyeli olan Abbâs'tr. Kyamet gününe dek soyuna ihsanlarda bulunulacaktr.

Dieri Ebû Ya'lâ künyeli Hamza'dr. Yüce Allah dünyada da âhirette de onun

kadrini yüceltmitir. Dieri Ebû Leheb künyeli Abduluzzâ'dr. Yüce Allah onu

Cehenneme koymu ve ateini alevlendirmitir. Bir dieri de Ebû Tâlib künyeli

Abdumenâftr. Kyamet gününe dek hem kendisi, hem de soyu ba dik ve

onurlu olacaktr."
5

bn Ebi'd-Dünya ve bn Asâkir, Câfer b. Muhammed'den, o da babasndan

bildirin Ebû Leheb'in kz Durre bir adamn önünden geçince adam: "Bu kz

Allah düman olan Ebû Leheb’in kzdr!" dedi. Durre de adama dönüp:

“Yüce Allah, zekas ve tannmlndan dolay babam kitabnda zikretti.

Baban ise cahilin biri olduundan dolay zikretmeye deer bulmad”

karln verdi. Daha sonra Durre bu olay Hz. Peygambere (s&isiiahu aleyhi veseiiem)

1

Tebbet Sur. 5
2 bn Cerîr (24/723), Beyhakî (2/183) ve Muhtasaru Târihi DimafC ta (29/128, 129)

geçtii üzere bn Asâkir.
5 bn Asâkir (41/23).
4 Muhammed b. Yunus b. Musa el-Küdamî'dir. bn Hibbân, el-Mecrûhbt’de (2/313)

onun için: "Güvenilir raviler adna hadis uydururdu ki bu yönde bin hadisten fazla

uydurmutur" demitir. bn Adiy, el-Kâmil’de (6/2294) onun hakknda: "Hadis uydurma

ve çalmakla itham edilmitir" demitir. Zehebî, el-Mîzun'da (4/74) onun için: "Metruk

olanlardan biridir" demitir, bk: Tehzîbu'l-Kemâ\ (27/66, 67).

5
Muhtasaru Târihi Dimak'ta (29/134) geçtii üzere bn Asâkir.
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aktarnca, Allah Resulü («iaiiahu aleyhi mailem) insanlara bir konuma yapt ve: "Kafir

biri üzerinden Müslüman birine eziyet edilmesin!" buyurdu .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer, Ebû Hureyre ve Ammâr b.

Yâsir öyle demilerdir Ebû Leheb’in kz Durre hicret ederek Medine’ye

geldi. Onu gören baz kadnlann: "Sen, Yüce Allah'n, hakknda: "Ebû

Leheb'in elleri kurusun! Kurudu da"

2

buyurduu Ebû Leheb’in kz deil

misin?” demeleri üzerine Durre, durumu Hz. Peygamber'e (aafalMm aleyhi «telim)

iletti. Hz. Peygamber (niuua aMi «sailem) de bir hutbe verip öyle buyurdu: 'Ey

insanlar! Neden beni akrabalarm üzerinden incitiyorsunuz? Vallahi kyamet

gününde bazlar bana akrabalklarndan dolay efaatime nail olacaklardr.

Hatta Hakem, Hâ, Suda ve Selheb kabileleri* bile bana olan yaknlklarndan

dolay efaate mazhar olacaklardr

1 bn Ebi'd-Dünya, Hilm (112) ve bn Asâkir (67/172).
1
Tebbet Sur. 1

3

tbn Ebî Hatim, lel (2/75) ile Abdurrezzâk, Musannefte 11/56, 57 (19*99)

zikredildiine göre Hakem, Hâ, Suda ve Selheb kabileleri Araplann baz

kabilelerindendir

.

4
Taberânî 24/259 (660). Heysemî, Mecmauz-Zevâitde (9/257, 258) der ki: "snadnda

Abdurrahman b. Beîr ed-Dimakî vardr. îbn Hibbân onu güvenilir görürken, Ibû

Hâtin zayf bulmutur. Dier ravileri ise güvenilirdir/'



HIÂS SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

JU-Î Vyk * JJji jjj JÜJ
fi

JU-saJl li * JU-Î l j* Ji

"De ki: O, Allah'tr, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her ey O'na

muhtaçtr; O, hiçbir eye muhtaç deildir.) O'ndan çocuk

olmamtr (Kimsenin babas deildir). Kendisi de
domamtr (kimsenin çocuu deildir). Hiçbir ey O'na

denk ve benzer deildir."

Ahmed, Buhârî Târih' de, Tirmizî, bn Cerîr, bn Huzeyme, bn Ebî Âsim

Sütte’de, Bagavî Mu'cem'de, bnu'l-Münzir, Hâkim el-Kunâ’da, Ebu'-eyh

Azame’de, Hâkim, Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifât*ta Ubey b. Ka'b’dan bildirir

Mürikler, Hz. Peygambere (saiiaiiehu aleyhi veseiiem) gelip: “Ey Muhammedi Bize

Rabbini tant, nesebi hakknda bilgi ver” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

“De ki: O, Allah birdir. Allah Samed'dir. O, dourmam ve domamtr.
Onun hiçbir dengi yoktur"

1
âyetlerini indirdi. O domamtr, çünkü doan

her ey ölür. Ölen her ey de ardnda mirasçlar brakr. Oysa Yüce Allah ne

ölür, ne de mirasç brakr. Hiçbir ey ona denk ve benzer deildir. Onun

benzeri baka da bir varlk yoktur .

2

bn Cerir, krime’den bildirir: Mürikler: “Ey Muhammedi Bize Rabbinden

bahset. Nasl biridir? Nedir? Neydendir?" diye sorunca, Yüce Allah: "De ki: O,

Allah birdir. Allah sameddir. O, dourmam ve domamtr. Onun hiçbir

dengi yoktur"
3
âyetlerini indirdi .

4

bnu'd-Durays ve bn Cerîr, Ebu’l-Âliye'den bildirir: Kabile reisleri, Hz.

Peygambere (»Mu afetfi «»iem): “Bize Rabbinin nesebinden bahset” deyince,

1 hlâs Sur. 1-4

J Ahmed 35/143, 144 (21219), Buhârî (1/245), Tirmizî (3364), bn Cerîr (24/727), bn
Huzeyme, Tevhîd (45), bn Ebî Âsim (663), Ebu'-eyh (90), Hâkim (2/540) ve Beyhakî (50,

607). Açklama ksm hariç basen hadistir (Bakn: Elbârtî, Sahih Sürten et-Trmz, 2680).
1
hlâs Sur. 1^

4 bn Cerîr (24/728).
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Cebrâil; "De ki: O, Allah birdir. Allah Samed'dir. O, dourmam ve

domamtr. Onun hiçbir dengi yoktur"
1
âyetlerini getirdi .

2

Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî M. el-Evsat*ta, Ebû Naym
Hilye’de ve Beyhakî -hasen bir senedle- Câbiriden bildirir: Bedevinin biri Hz.

Peygambere (salisilata deyhi »esBiiem) gelip: “Bize Rabbinin nesebinden bahset"

deyince, Yüce Allah: "De ki: O, Allah birdir. Allah Samed'dir. O, dourmam
ve domamtr. Onun hiçbir dengi yoktur

"3
âyetlerini indirdi .

4

Taberânî ve Ebu'-eyh Azamc*de bn Mes'ûd'dan bildirir: Kureyliler,

Resûlullah'a (salisilata ateri ressilam): “Bize Rabbinin nesebinden bahset" deyince,

hlâs Sûresi nazil oldu .

5

Ebu'-eyh Azame'de ve Ebû Muhammed es-Semerkandî Fadâilu Kul

Huvallahu Ahad'da Enes'ten bildirir: Hayber Yahudi'leri, Hz. Peygambere

(salisilata aleyhi vassiiem) geldiler ve: “Ey Ebu’l-Kâsm! Yüce Allah melekleri önündeki

hicabn nurundan, Âdem’i ekillenmi balçktan, blis’i ate alevinden, semay

dumandan, yeryüzünü de suyun köpüünden yaratt. Bize Rabbinin

kendisinden bahset" dediler. Resûlullah UaHsiiata aM vs*im onlara hemen bir

cevap vermedi. Sonrasnda Cebrail: "De ki: O, Allah birdir. Allah Samed'dir.

O, dourmam ve domamtr. Onun hiçbir dengi yoktur
"6

âyetleriyle

geldi. Allah birdir, soyu nesli yoktur. Allah Samed'dir. çinde boluk olmad
için ne bir ey yer, ne de bir ey içer. O dourmam ve domamtr. Ne bir

annesi babas, ne de kendisine nisbet edilecek bir çocuu vardr. Onun hiçbir

benzeri yoktur. Yarattklan içinden onun yerini tutabilecek, dümemeleri için

gökler ile yerleri ayakta tutabilecek hiç kimse yoktur. Bu sûrede Cennet ile

Cehennem, dünya ile âhiret, helal ile haramdan bahsedilmez. Sadece Yüce

Allah'tan bahsettii için ona has bir sûredir.

1

hlâs Sur. 1-4

2

bnu'd-Durays (244, Rabî* b. Enes'in sözü olarak) ve bn Cerîr (24/728).
3

hlâs Sur. 1-4
4
Ebû Ya'lâ (2044), bn Cerîr (24/728), Taberânî (5687), Ebû Nuaym (4/335) ve

Beyhakî, el-Esmâ' x's-Sifât (608), Ebû Ya'lâ'nu Müsned'i ile Beyhakî'nin el-Esmâ' vt’s-

Sif&fnm muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.
5 bn Kesîr, Tefsir'de (8/538) geçtii üzere Taberânî ve Ebu'-eyh (91). Her ikisi de

bunu Ebû Vâil'den mürsel olarak rivayet etmilerdir.
6
Dlâs Sur. 1-4
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Bu sûreyi üç defa okuyan kii tüm Kur'ân’ okumu gibi olur. Otuz defa

okuyan kii o günü daha fazla okuyan kii dnda yeryüzünde ondan daha

fazla sevap elde eden olmaz. kiyüz defa okuyan kiiye Firdevs cennetinde

diledii ve raz olaca yerde bir mesken verilir. Evine girerken bu sûreyi üç

defa okuyan kii, fakir dümekten kurtulur ve bunu okuyarak komusuna da

faydas dokunur. Adamn biri her namazda bu sûreyi okurdu. Müslümanlar

onun bunu yapmasn ho bulmadlar ve bunu Allah Resûlü'ne (sallalbhu aleyhi veselM

de söylediler. Allah Resûlü (saiiaiiaim aleyhi vesellem) adama:
"
Neden her namazda hu

sûreyi okuyorsun?" diye sorunca, adam: "Çünkü bu sûreyi seviyorum" dedi.

Bunun üzerine Resûtullah (sailailah aleyhi vesellem):

"

Sûreye olan bu sevgin seni Cennete

sokacaktr" buyurdu. Bir gece Resûlullah {saiiBiiuhu aleyhi vesellem) sabaha kadar bu

sûreyi tekrarlayp durdu .

1

ibn Ebî Âsim, Taberânî ve Ebû Nuaym Delâil'de Muhammed b. Hamza b.

Yusuf b. Abdillah b. Selâm'dan, o da babasndan bildirir: Abdullah b. Selâm,

Yahudi bilginlerine: "Atam brahim'in mescidine (Kâbe'ye) gideceim" dedi

ve Mekke'de bulunan Resûlullah'n Mallaht aleyhi vessiiumi yanna gitti. Allah Resûlü

Minâ'dayd ve ashâb da etrafnda toplanmt. Resûlullah (sallallahu aleyhi vet*M onu

görünce: "Abdullah b. Selâm sen misin?" diye sordu. Abdullah: "Evet,

benim" deyince, Allah Resûlü (sallallahu aleyhi vesellem):
"
Yakla

"

buyurdu. Abdullah

yaklanca Allah Resûlü (sallallahu aleyhi vesellem):
"
Allah akna söyle ! Tevrat'ta Allah'n

Resûlü olduumun ifade edildiini görmüyor musun?" diye sordu. Abdullah:

"Bize Rabbini anlat" deyince, Cebrâil: "De ki: O, Allah birdir. Allah

Samed'dir. O, dourmam ve domamtr. Onun hiçbir dengi yoktur
"2

mealindeki hlâs Sûresi'ni indirdi. Resûlullah (sallallahu aleyhi veseM bu sûreyi ona

okuyunca, Abdullah: "Allah'tan baka ilah olmadna, senin de Allah'n

Resûlü olduuna ehadet ederim" diyerek Müslüman oldu. Daha sonra

Medine'ye döndü ve Müslümanln gizli tuttu .

3

bn Ebî Hatim, bn Adiy ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifâfta bn Abbâs'tan

bildirin çlerinde Ka'bu'l-Eref ve Huyey b. Ahtab gibilerinin bulunduu bir

grup Yahudi, Hz. Peygamber’e (sayiehu aleyhi vesellem) gelip: "Ey Muhammed! Seni

1 Ebu’-eyh (88) ve Ebû Muhammed es-Semerkandî (30). Azam*nin muhakkiki:

"Çok zayftr" demitir.
1

hlâs Sur. 1-4

* bn Ebî Âsim, Sunne (664), Taberânî (13/322) ve Ebû Nuaym (246). Elbânî, ZilMu'l-

Çerine 'de isnadnn zayf olduunu söylemitir.
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peygamber olarak gönderen Rabbini bize tant" dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "De ki: O, Allah birdir. Allah Samed'dir. O, dourmam ve

domamtr. Onun hiçbir dengi yoktur"
1
âyetlerini indirdi .

2

Taberânî Sünne’de Dahhâk’tan bildirin Yahudiler. "Ey Muhammedi Bze

Rabbini tant" dediklerinde, Yüce Allah: "De ki: O, Allah birdir. Allah

Samed'dir"
3
âyetlerini indirdi. Yahudiler: “Bir olmasn anladk da, Samed ne

demektir?" diye sorunca, Allah Resulü (ssiieiishu aleyhi ««»ot): "çi, boluu

olmayandr" buyurdu.

ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Saîd b. Cübeyrîden bildirin Yahudilerden bir

grup Hz. Peygamberic (saiisiishu aleyhi fflMüam) gelip: “Ey Muhammedi Tüm mahlukat

Allah yaratt. Peki, Allah’ kim yaratt?" dediler. Hz. Peygamber (niHhu «eyhi

vesellem) onlara öyle bir kzd ki kzgnlndan yüzünün rengi bile deiti. Sorra

Allah için onlara sert bir ekilde çkt. Ancak Cebrail geldi ve: "Sakin ol!”

diyerek onu sakinletirmeye çalt. Yahudilerin bu sorularna cevap olarak da

Yüce Allah’tan: "De ki: O, Allah birdir. Allah Samed'dir. O, dourmam ve

domamtr. Onun hiçbir dengi yoktur
"4

âyetlerini getirdi. Resûlullah Malafa

aleyhi mailem) nazil olan bu âyetleri okuyunca, Yahudilen “Bize Rabbini anlat nasl

bir eydir? Kollan, pazular nasldr?" dediler. Resûlullah (salialiahu aleyhi veselBm) bu

sözlerine öncekinden daha fazla kd ve yine sert bir ekilde onlara çkt.
Yine Cebrail gelip ayn ekilde onu sakinletirdi ve bu söylediklerine cevap

mahiyetinde: "Onlar Allah' hakkyla tanyp bilemediler. Kyamet günü

bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadr. Gökler Onun kudret eliyle

dürülmü olacaktr. O, müriklerin ortak komalarndan yüce ve

münezzehtir
"5

âyetini getirdi .

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde’den bildirin Yahudilerden

bir grup Hz. Peygamberîe (saiiaüafa afeyhi Yeseiien-) geldiler ve: “Ey Muhammedi Bize

Rabbini tant, nesebinden bahset" dediler. Resûlullah (siiaiiBim eleyhi «seiiem) onlara

1

hlis Sur. 1-4

1

Mecmû'u'l-Felâvâ
1da (17/222) geçtii üzere bn Ebî Hatim, bn Adiy (4/1566) ve

Beyhakî (606). el-Esmâ' ve's-Sifa?m muhakkiki: "isnad zayftr7
’ demitir.

1

hlâs Sur. 1, 2
4

hlâs Sur. 1 -4

s Zümer Sur. 67

* bn Cerir (20/252, 24/728, 729).
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ne tür bir cevap vereceini bilemedi. Sonrasnda: “De ki: O, Allah birdir.

Allah Samed'dir. O, dourmam ve domamtr. Onun hiçbir dengi

yoktur
"1

âyetleri nazil oldu .

2

Ebû Ubeyd FadâiVde, Ahmed, Nesâî Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle'de, bn

Menî', Muhammed b. Nasr, bn Merdûye ve Diyâ'nn el-Muhtâre’de Ubey b.

Ka’b’dan bildirdiine göre Resûlullah Mallahu aleyhi veseiM: "hlâs Sûresi'm okuyan

kii, Kur'ân'n üçte birini okumu gibi olur" buyurmutur.

3

bnu’d-Durays, Bezzâr, Semmûye Fevâid’de ve Beyhakî’nin uabu'l-

îman’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber [aiiMu ateyti «selleri):

"hlâs Sûresi'ni iki yüz defa okuyan kiinin iki yüz yllk günahlar balanr"

buyurmutur.

4

Ahmed, Tirmizî, bnu’d-Durays ve Beyhakî Sünen*de Enes’ten bildirir:

Adamn biri Resûlullah'a (sdidiahu «ailem) geldi ve: "Ben hlâs Sûresi’ni çok

seviyorum" dedi. Allah Resûlü (ulMlahu aleyhi vesdlem): "Ona olan bu sevgin seni

Cennete sokacaktr" buyurdu .

5

bnu'd-Durays, Ebû Ya’Iâ ve Ibnu’l-Enbârî Mesâhifde Enes’ten bildirin

Resûlullah'n (ufleiiahu aleyhi «sadem) öyle buyurduunu iittim: "Biriniz bir gecede

hlâs Sûresi'ni üç defa okuyamaz m? Zira bu sûreyi okumak Kur'ân'n üçte

birini okumaya denktir."
6

1

hlâs Sur. 1-4

J bn Cerîr (24/729).
3
Ebû Ubeyd (sh. 143, 144), Ahmed 35/197 (21275), Nesâî, S. el-Kübrâ (10521), el-

Metâlibu'l-Âliye'de (4193) geçtii üzere bn Menî', Muhammed b. Nasr, Muhtasaru

Kiydmi'l-Leyl (sh. 65) ve Diyâ (1239, 1240). Müsned’ in muhakkikleri: "Sahîh liayrihi"

demilerdir.
4
bnu'd-Durays (266), bn Kesîr, Tefsîr'de (8/544) geçtii üzere Bezzâr ve Beyhakî

(2542, 2546). Elbânî, es-Silsüetu'd-Da'ife'de (295) hadisin münker olduunu söylemitir.
5 Ahmed 19/421 (12432), Tirmizî (2901), bnu'd-Durays (278) ve Beyhakî (2/60, 61).

Hasen sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2323).
€ Ebû Ya'lâ (4118). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
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Muhammed b. Nasr es-Salât’ta ve Ebû Ya'lâ'nn Enes’ten bildirdiine göre

Resûlullah (sallallahu akyh vesaiiem): "thlâs Sûresi'ni elli defa okuyan kiinin elli yllk

günahlar balanr" buyurmutur.
1

Tirmizî, Muhammed b. Nasr, Ebû Ya’lâ, ibn Adiy ve Beyhakî'nin uabu 7-

îman’da Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (soiiaiu* aleyhi vadim; öyle

buyurmutun "Yüce Allah, her gün iki yüz defa hlâs Sûresi'ni okuyan kiiye

bin be yüz iyilik sevab yazar ve bakasna olan borçlan dnda elli yllk

günahlarn siler. "

2

Tirmizî, bn Adiy ve Beyhakî'nin uabu ‘l-îman’da Enes'ten bildirdiine

göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesltum) öyle buyurmutur: "Uyumak için yatana

giren kii, sa tarafna uzanp hlâs Sûresi'ni yüz defa okuduu zaman kyamet

gününde Yüce Allah ona: «Ey kulum! Sandan Cennete gir» buyurur.”*

bn Sa’d, bnu’d-Durays, Ebû Ya’lâ ve Beyhakî DelâiVde Enes'ten bildirir:

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) am'da iken Cebrail indi ve: "Ey Muhammed!

Muâviye b. Muâviye el-Müzenî vefat etti. Cenaze namazn klmak ister

misin?" diye sordu. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vutiim): "Evet" buyurunca, Cebrail

kanatlarn çrpt. Kanat çrpnca ne varsa saygdan yere yapt ve

Muâviye'nin naa Hz. Peygamberin (seHdiahu aleyhi ««M görecei ekilde göe
yükseldi. Hz. Peygamber (sdMehu aleyhi nuiM onun namazn kldktan sonra

Cebrail'e:
"Muâviye'nin bu deeri nereden geliyor? Zira benimle birlikte her

birinde alt yüz bin melek bulunan iki saf melek de namaz kld " buyurunca,

Cebrâil: "hlâs Sûresi'ni okuyarak. Zira Muâviye ayaktayken, otururken,

uzanmken, gelirken giderken, yatarken hep bu sûreyi okurdu” karln
verdi.

4

1 Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kiyâmi'l-Leyl (sh. 66) ve ei-Müstezâd mine'l-thâf

(5430) ile bn Kesîr, Tefsîr"de (8/544) geçtii üzere Ebû Ya'lâ. Zayf hadistir (Bakn: Elbânî,

DaTfu'l-Câmi ', 5778).
2
Tirmizî (2898), Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kyâmi'l-Ltyl (sh. 66), Ebû Ya'lâ

(3365), bn Adiy (2/844) ve Beyhakî (2547, lafz kendisinindir). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 551).
3
Tirmizî (2898. hadisin hemen akabinde), bn Adiy (2/845) ve Beyhakî (2549). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen et-Tirmizî, 552).

* bnu'd-Durays (271), Ebû Ya'lâ (4268) ve Beyhakî (5/246). Ebû Ya'lâ'nn Müsnatinin

muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
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bn Sa'd, bun'd-Durays ve Beyhakî uabu'l-îman'da baka bir kanalla

Enes'ten bildirir Resûlullahts8iiaiWu8M.ffi*8ien)ile birlikte Tebuk'teydik. Bir sabah

Güne Öyle parlak ve kl bir ekilde dodu ki daha önce böyle doduunu

görmü deildik. Resûlullah (salisiiahu aleyhi mailem) de onun bu kadar kl ve parlak

bir ekilde douunu hayretle izlerken Cebrail yanma geldi. Cebrail’e: "Neden

Güne daha önce hiç görmediim bir ekilde bu kadar aydnlk, kl ve parlak

dodu?" diye sorunca, Cebrail: "Çünkü bugün Medine'de Muâviye b.

Muâviye el-Leysî vefat etti. Yüce Allah da cenaze namazn klmak üzere

yetmi bin melek gönderdi" dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «sefam): "Ey

Cebrail! Bunun sebebi nedir?" diye sorunca, Cebrail: "Çünkü Ihlâs Sûresi'ni

çokça okurdu. Ayakta, otururken, yürürken, gece, gündüz her zaman bu

sûreyi okurdu. Siz de bu sûreyi çokça okuyun. Zira Rabbinizi anlatan bir

sûredir. Yüce Allah bu sûreyi elli defa okuyan kiinin derecesini elli bin derece

yükseltir, elli bin günahn siler ve kendisine elli bin iyilik sevab yazar. Daha

fazla okuyana da daha fazlasn verir" karln verdi. Sonra Cebrail:

"Yeryüzünü senin için dürüp de onun namazn klmak ister misin?” diye

sorunca, Hz. Peygamber (saflaJahu ateytu «sefam): "Evet!" karln verdi ve onun

namazn kld.
1

bn Adiy ve Beyhakî'nin $uabu'l-îman’da Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (niiaiUu eleyhi «Kilem! öyle buyurmutur: "thlâs Sûresi'ni iki yüz defa

okuyan kiinin, ayet haksz yere kan dökmemise, bakasnn malna el

uzatmamsa, zinaya bulamamsa ve içki de içmemise elli yllk günahlar

silinir."
2

bn Adiy ve Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiisiiahu

aleyhi vnaeilem) öyle buyurmutur: "Kim thlâs Sûresi'ni namazda olduu gibi

abdestli bir ekilde ve Fatiha Sûres'iyle balamak suretiyle yüz defa okursa Yüce

Allah okuduu her bir harfe karlk ona on iyilik sevab yazar, on günahm

1

bnu'd-Durays (273) ve Beyhakî, Delâil (5/245), uab (2554). îbn Abdilber, el-lstîâb'di

(3/1423-1425) bu hadis ile bir önceki hadisi ve bu yönde deiik kanallardan gelen dier

hadisleri zikrettikten sonra: "Bu hadislerin isnâdlan kavi deildir. Hükümlerle ilgili

rivayetler olsalard herhangi bir deerleri olmaz, delil kabul edilmezlerdi" demitir. bn
Kesîr de Tefsir'de (8/545, 546): "Bu rivayet farkl kanallardan rivayet edilmitir, fakat ksa

tutmak babndan onlan zikretmedik. Ancak hepsi de zayf rivayetlerdir'' demitir
2 bn Adiy (3/928) ve Beyhakî (2551). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe

1

de (4635) hadisin

zayf olduunu söylemitir.
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siler, derecesini on derece yükseltir, Cennette ona yüz kök ina eder ve Kur'ân 't

otuz üç defa okumu gibi olur. Bu sûreyi okumak kiiyi irkten berî klar.

Melekleri yanna getirirken eytan kaçnp uzaklatnr. Ar'n etrafnda ,ia

okuyan hatrlatan öyle bir yanks olur ki sonunda Yüce Allah dönüp sesin

sahibine bakar. Yüce Allah da bir kula nazar ettii zaman artk onu asla

cezalandrmaz."1

Ebû Ya’lâ, Ebu Nuaym ve Hasar b. Süfyân, Câbir b. Abdillah’tan bildirin

Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi veseiiam) öyle buyurdu: "Ûç ey var ki kyamet gününde kii

Allah'n huzuruna imanla birlikte bunlarla çkt zaman Cennete istedii

kapdan girer ve diledii kadar huriyle evlendirilir. Bunlardan biri kiinin

katilini affetmesidir. Dieri bir borcu gizli bir ekilde ödemesidir. Üçüncüsü ile

her farz namazn ardndan on defa hlâs Sûresi’ni okumasdr." Ebû Bekr. “Yâ

Resûlallah! Peki ya bu üç eyden sadece biri ile çkarsa?” diye sorunca, Allah

Resûlü (sadalehu aleyhi mailem): "Bunlardan biriyle de çkarsa ayn ey geçerlidir"

buyurdu .

2

Taberânfnin M. el-Evsafta -içinde meçhul ravi bulunan bir senedle- Câbir

b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiatu aleyhi veseiM öyle

buyurmutur. "Günde be defa hlâs Sûresi'ni okuyan kiiye kyamet gününde

henüz kabrindeyken: «Ey Allah' öven kii! Kalk ve Cennete gir!» diye

seslenilir.
"3

Bezzâr'n Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah {nSeflahu rod«): "hlâs

Sûresi, Kur'ân'n üçte birine denktir" buyurmutur.

4

jbn Adiy ve Ebû Nuaym’n Hiiye'de Câhilden bildirdiine göre Resûlullah

luHafahu aleyhi mailini): "Yemee balarken Besmele çekmeyi unutan kii, yemekten

sonra hlâs Sûresi'ni okusun" buyurmutur.

5

1 bn Adiy (3/928) ve Beyhakî (2550).
2 Ebû Ya'lâ (1794) ve Ebû Nuaym, Ma'rifetu's-Sahâbc 1/454 (1543). Etbârû, es-

Silsiletu'd-Da'îfe'de (654) hadisin çok zayf olduunu söylemitir.
1
Taberârü (9446), M.es-Sa$îr (2/130).

1
Bezzâr (Kefu'l-Estâr

,

2299). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (7/148) der ki: "Taberânî

bunu zayf biri olan hocas Müferric b. ucâ'dan -ki hadiste Bezzâr'n da hocasd --

rivayet etmitir."
4 bn Adiy (2/785) ve Ebû Nuaym (10/114).
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Taberânî'nin Cerîr el-Beceîî'den bildirdiine göre Resulullah (uNbUbIkj eterin

vesBiem): "Evine girerken hlâs Sûresi'ni okuyan kii o evin ahalisi ile

komularndan fakirlii uzaklatrr" buyurmutur.
1

Bezzâr ve Taberânî’nin M.es-Saîr'de Sa'd b. Ebî Vakkâs’tan bildirdiine

göre Resulullah (saiyiahu defti vestiiem) öyle buyurmutur: "hlâs Sûresi'ni okuyan

kii Kur'ân'n üçte birini okumu gibi olur. Kâfirün Sûresi'ni okuyan kii de

Kur'ân'n dörtte birini okumu gibi olur."

2

Taberânî M. el-Evsafta ve Ebû Nuyam'n Hilye’de -zayf bir senedle-

Abdullah b. e-ihhiriden bildirdiine göre Resulullah (rdiisiiatu aleyhi maM öyle

buyurmutur: "Kii ölümü ile sonuçlanan hastal srasnda hlâs Sûresi'ni

okuduu zaman kabrinde azaba maruz kalmaz. Kabrin sktrmasndan emin

olur. Kyamet gününde de melekler elleriyle onu tayp Srat'tan geçirirler ve

Cennete koyarlar."
1

Ebû Ubeyd’in Fadâifde bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resulullah (oiuiahu

aleyhi meiBm): "hlâs Sûresi, Kur'ân'n üçte birine denktir" buyurmutur .

4

bnu'd-Durays, Taberânî M. el-Evsafta ve bn Merdûye, bn Ömer'den

bildirir Bir yolculuk srasnda Resulullah (uiiailahu aleyhi «eniM bize sabah namazn
kldrd. Birinci rekatta hlâs Sûresi'ni, ikinci rekatta da Kâfirûn Sûresi'ni

okudu. Selam verip namaz bitirince de: "Sizlere Kur'ân’n üçte biri ile dörtte

birini okudum" buyurdu.
s

Taberânî, Ebû Umâme’den bildirir: Resulullah UbIIbMu eieyi» vesellem) Tebuk’te

iken Cebrail geldi ve: “Ey Muhammedi Muâviye b. Muâviye el-Müzenî’nin

cenaze namazn kl” dedi. Resulullah (saiiaiiahu aleyhi «gailem) öne çknca Cebrail

semadan yetmi bin melekle birlikte indi ve sa kanadn dalarn üzerine

koydu. Dalar boyun eerek yere kapand. Sol kanadn yerlere koyunca

yerler de boyun edi ve Mekke ile Medine Resûlullah'n (saMaim aleyhi vesellem)

önünde belirdi. Sonrasnda Resulullah (aMlehu aleyh ntdkm), Cebrail ve dier

1

Taberânî (2419). bn Kesir, Tefsîr (8/545): "snad zayftr" demitir.
2

Bezzâr (1211) ve Taberânî (1/61).
J
Taberânî (5785) ve Ebû Nuaym (2/213).

4
Ebû Ubeyd (sh. 143). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu’l-Câmi'. 4280).

5 bn Durays (253, lafz kendisinindir) ve Taberânî (186). Sahîh hadistir (Bakn;

Elbânî, Sahîhu'l-Cûmi', 4281).
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melekler Muâviye’nln namazn kldlar. Namaz bittikten sonra Allah Resûlü

iniUahu rieyt »müten): "Ey Cebrail! Muâviye b. Muâviye el-Müzenî bu dereceye nasl

ulat?" diye sordu. Cebrail: “Ayaktayken, otururken, binek üzerindeylen

veya yürürken (daima) hlâs Sûresi'ni okuyarak" karln verdi.
1

bnu’d-Durays, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: Resûluilah’n (srfeiUu seyti

vcseiMashâbndan Muâviye b. Muâviye adnda biri vard. Resûlullah (sdiaiiBhu Bi^h

vesdM ile hasta ve rahatsz bir ekilde Tebuk savama çkt. 0 gün boyunca yol

aldktan sonra Cebrail yanna geldi ve: “Muâviye b. Muâviye vefat etti" dedi.

Hz. Peygamber (siuiahu ateyN reselim) onun vefatna üzülünce Cebrail: "Kabrini sana

göstermemi ister misin?" diye sordu. Hz. Peygamber UiUu aleyhi vesellem): "Evet!"

karln verince, Cebrail kanadyla yere vurdu. Kanadn yere vurmasyla ne

kadar da varsa çöküp yere kapand ve Muâviye'nin kabri göründü.

Resûlullah (caflaHahu aleyhi ««ten) onun kabrine baknca Cebrail: “Ey Muhammedi

Onun namazn klmak ister misin?" diye sordu. Hz. Peygamber (safaiiahu aleyhi

YEMflem):
"
Vallahi klmak isterim ey Cebrail!" karln verince Cebrail, Hz.

Peygamberi Miiahu aleyhi «tefem) tayp Muâviye'nin mezannn yanna koydu.

Namazn klmak için Resûlullah (»iaiiBhu aleyhi «sefem) tekbîr getirdi. Cebrail saa
tarafnda dururken yetmi bin melek de arkalannda saf tutmutu. Resûlullah

(sabtehu aleyhi «selimi) cenaze namazn klp bitirdikten sonra: "Ey Cebrail

!

Muâviye yi Allah katnda bu makama ulatran nedir?" diye sordu. Cebrail u
karl verdi: “hlâs Sûresi'ni okuyarak. Muâviye bu sûreyi ayakta iken,

otururken, yürürken, uyurken devaml olarak okurdu. Ümmetinden yana ben

de endie ediyordum, ancak bu sûre indirilince bu endiem gitti."
2

Taberânfnin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (sdbMu *yhi

öyle buyurmutur:
"
Her farz namazn ardndan Ayetul-Kürsî ile hlâs

Sûresi'ni okuyan kiinin Cennete girmesi ile arasnda ölmesi dnda bir engel

kalmaz. "3

bnu'n-Neccâr Târihu Badâd’da hadis uyduranlardan biri olan Muâci' b.

Amr vastasyla Yezîd er-Rakkâî’den, o da Enes’ten bildirdiine göre

Resûlullah (srilaiishu Aleyhi mailem) öyle buyurmutun "Cebrail en güzel suretiyle,

gülen ve sevinç içinde olan bir yüzle yanma geldi ve öyle dedi: «Ey

1

Taberânî (7537).
2

bnu'd-Durays (272).
3
Taberânî (7532).
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Muhammedi Yüceler yücesi olan Allah sana selam gönderdi ve öyle buyurdu:

"Her eyin bir nesebi vardr. Benim nesebim de hlas Sûresi'ndedr.

Ümmetinden hayat boyunca hlâs Sûresi'ni bin defa okumu olarak huzuruma

çkan kiiyi sancamn altnda ve Ar'mn yannda tutarm. Cezalandrlmay

hakeden yetmi kiiye onu efaatçi klarm. ayet: "Her canl ölümü

tadacaktr..."
1
diyerek ölümü herkese klmasaydm onun ruhunu almazdm. "»

bnu'n-Neccâr'n Târih’de Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (mIMM»

aleyhi veniM öyle buyurmutur: "Kii yolculua çkmak üzere evinin kapsn
açarken on bir defa hlâs Sûresi'ni okuduu zaman yolculuundan dönene

kadar Yüce Allah onu korur."

bnu'n-Neccâr’n Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem}

öyle buyurmutur: "Kii akam namaznn farzndan sonra kimseyle

konumadan iki rekat klp da birinci rekatta Fatiha ile Kâfirûn Sûresi'ni, ikinci

rekatta da Fatiha ile hlâs Sûresi'ni okursa ylann deri deitirirken eski

derisinden çkp kurtulmas gibi günahlarndan çkp kurtulur."

bnu's-Sünnî'nin Amelu Yevm ve Leyle’de Hz. Âie'den bildirdiine göre

Resûlullah itaJiaiiatu aleyh meiiem) öyle buyurmutur: " Yüce Allah Cuma namazndan

sonra hlâs, Felak ve Nâs sûrelerini yedier defa okuyan kiiyi dier Cumaya

kadar kötülüklerden korur."
2

Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-Semerkandî Fadâilu Kul

Huvallahu Ahad’da shâk b. Abdillah b. Ebî Ferve'den bildirir. Bize bildirilene

göre Resûlullah (sdidiahu aleyh vcseHam): "hlâs Sûresi'ni okuyan kii, Kur'ân'n üçte

birini okumu gibi olur. On defa okuyan kiiye ise Yüce Allah Cennette bir kök

ina eder" buyurdu. Ebû Bekn "Yâ Resûlallah! O zaman biz de daha fazla

okuruz” deyince, Allah Resûlü (saiiaishu aferin ««M iki defa: "Yüce Allah

isteyebileceinizden daha fazla ve daha güzelini vermeye kadirdir" buyurdu .

3

Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-SemerkandTnin Enes'ten

bildirdiine göre Resûlullah (uiBiahu deyin «enlim) öyle buyurmutur “hlâs

Sûresi'ni okuyan kii, Kur'ân'n üçte birini okumu gibi olur, ihlâs Sûresi'ni iki

1

Âl-imran Sur. 185, Enbiyâ Sur. 35, Ankebût Sur. 57
2

bnu's-Sünnî (375). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalfu'l-Câmi', 5764).
3

Ebû Muhammed es-Semerkandî (1).
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defa okuyan Kur'ân'n üçte ikisini okumu gibi olur. hlâs Sûresi'ni üç defa

okuyan kii Kur'ân'n tümünü okumu gibi olurZ'
1

Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-Semerkandî, Enes’ten

bildirir: Resûlullah (saiisiihu aleyhi veniiem) öyle buyurdu: "hlâs Sûresi'ni bir defa

okuyan kiiye bereket ihsan edilir. ki defa okuyan kiinin hem kendisine, hem ie

ailesine bereket ihsan edilir. Ûç defa okuyan kiinin hem kendisine hem ailesine

hem de komularna bereketler ihsan edilir. On iki defa okuyan kiiye Cennette

on iki kök ina edilir. Yirmi defa okuyan kii kyamet gününde u ekille

peygamberlerle birlikte gelir." Resûlullah foiiiUu «M» «adbu) kyamet gününde

peygamberlerle geliini ve onlara yaknln göstermek için orta parma ile

iaret parman birletirdikten sonra öyle devam etti: "Bu sûreyi yüz defa

okuyan kiinin borcu ve haksz yere döktüü kann günahlar dnda yirmi be

yllk günahlar balanr. ki yüz defa okuyan kiinin elli yllk günahlan

balanr. Dört yüz defa okuyan kiiye, atyla birlikte kan dökülüp öldürülen

dört yüz ehit sevab verilir. Kii bu sûreyi bin defa okuduu zaman ise

Cennetteki mekanm görmeden veya bu mekan ona gösterilmeden ölmez."
2

Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-5emerkandî'nin Nu’mân b.

Beîr^den bildirdiine göre Resûlullah (aMirtu gfeyhi «nefer) öyle buyurmutur:

“hlâs Sûresi'ni okuyan kii, Kur'ân'n üçte birini okumu gibi olur. hlâs

Sûresi'ni iki defa okuyan, Kur'ân'n üçte ikisini okumu gibi olur. hlâs

Sûresi'ni üç defa okuyan kii, Kur'ân'n tümünü ezberinden okumu gibi

dur."
3

Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-Semerkandî'nin Enes'den

bildirdiine göre Resûlullah (sakihhu aleyhi melian) öyle buyurmutur: "Kiinin hlâs

Sûresi'ni bin defa okumas Allah katnda, bin ah eyeri ve dizginleriyle birlikte

Allah yolunda savamak üzere hazrlamaktan daha sevimlidir

:

Ebû Muhammed es-Semerkand (2).

2
Ebû Muhammed es-Semerkandî (5). Elbânî, Silsiletu'l Ahâdîsi'd-Da ’îfe'de (2812) öyle

demitir: "Uydurma hadistir... hlâs Sûresi'ni bin defa okumann faziletine dair sabit bir

hadis duymu deilim. Aksine bin defa okumann faziletine dair rivayet edilen

hadislerin hepsi de çok zayftr."
3 Ebû Muhammed es-Semerkandî (7).
*
Ebû Muhammed es-Semerkandî (18).
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Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-Semerkandî’nin bildirdiine

göre Ka'bu'l-Ahbâr: "Yüce Allah hlâs Sûresi'ni okuyan kiinin etini (bedenini)

Cehennem ateine haram klar" demitir.

1

Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-Semerkandî’nin bildirdiine

göre Ka'bu'l-Ahbâr öyle demitir: "Üç kii Cennette istedikleri yerlerde

otururlar. Bunlardan biri ehit olan kiidir. Dieri her gün hlâs Sûrresi'ni iki

yüz defa okuyan kiidir...
” 2

Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-Semerkandî'nin bildirdiine

göre Ka'bu'l-Ahbâr öyle demitir: "Gece veya gündüz vakti hlâs Sûresi ile

Âyetul-Kürsî'yi onar defa okumay âdet haline getirenler Yüce Allah'n büyük

rzasna nail olurlar. Kyamet gününde Allah'n peygamberleriyle birlikte olur

ve eytandan korunurlar.”

3

Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-Semerkandî’nin Dînâr

vastasyla Enes'den bildirdiine göre Resûlullah Mei.hu aleyhi nmtism) öyle

buyurmutur:
"
hlâs Sûresi'ni yirmi bir bin defa okuyan kii nefsini (atee

girmeye kar) Allah'tan satn alm olur ve Allah'n özel kullarndan biri

olur."
A

Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-Semerkandî'nin Nuaym

vastasyla Enes'den bildirdiine göre Resûlullah wwi.hu aleyhi ycmIU) öyle

buyurmutun "hlâs Sûresi'ni otuz defa okuyan kiiye Yüce Allah

Cehennemden kurtulduuna ve kabir azab ile kyamet gününün dehetinden

emin olduuna dair bir vesika yazar."5

Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-Semerkandî'nin Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (salisilata aleyhi maileni) öyle buyurmutun

“Yüce Allah, evine geldii zaman Fatiha ile hlâs sûrelerini okuyan kiiden

1

Ebû Muhammed es-Semerkandî (16).

Ebû Muhammed es-Semerkandî (17).
3
Ebû Muhammed es-Semerkandî (41).

*
Ebû Muhammed es-Semerkandî (39). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (6/333, 334)

öyle demitir: "Ravi Dînâr yalanclkla itham edilmitir. bn Hibbân da onun hakknda:

"Enes'ten uydurma haberler rivayet eder" demitir."
5
Ebû Muhammed es-Semerkandî (43).
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fakirlii uzak tutar ve komularna da ulaacak ekilde evinin hayrlarn bol

eyler."
1

Hafz Ebû Muhammed b. Haan b. Ahmed es-Semerkandî, Ebû Bekr el-

Berdîcî vastasyla Ebû Zur'a ile Ebû Hâtim'den, onlar da güvenilir birisi olan

sa b. Ebî Fâtma'dan bildirir: Mâlik b. Enes'in öyle dediini iittim: "Çanlar

çald zaman Yüce Allah öyle bir öfkelenir ki melekler yeryüzüne inip dört bir

tarafa dalrlar ve Yüce Allah'n öfkesi dinene kadar da ihlâs Sûresi'ni

okurlar."
2

Humeyd b. Zencûye, Bezzâr, Ibnu'd-Durays ve Semmûye'nin Fevâid’öe

Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiiiahu ais^ vescllsm): "hlâs Sûresi'ni iki yüz

defa okuyan kiinin iki yüz yllk günahlar balanr" buyurmutur.

3

brahim b. Muhammed el-Hiyârî Fevâid'de ve Rafiî'nin Huzeyfe'den

bildirdiine göre Resûlullah (saRaiiahu Bieyhi «saM: "hlâs Sûresi'ni bin defa okuyan

kii nefsini (atee girmeye kar) Allah'tan satn alm olur" buyurmutur.

bnu'n-Neccâr'n Târih'öe Ka'b b. Ucre’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiaKu aleyhi raeiiem): "Gece veya gündüz vakti üç defa thlâs Sûresi'ni okuyan kii

Kur'ân'n tümünü okumu gibi olur" buyurmutur.

Ebu'-eyh'in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah UaHdiahu eleyin «saiferr):

"Arafe akam hlâs Sûresi'ni bin defa okuyan kiiye diledii eyi Yüce Allah

verir" buyurmutur.

Humeyd b. Zencûye, Hâlid b. Zeyd’den bildirir. Resûlullah (HWatw deyin «»lieni:

"ihlâs Sûresi'ni on bir defa okuyan kiiye Yüce Allah Cennette bir kök ina

eder" buyurdu. Hz.Ömer: "Yâ Resûlallah! Vallahi biz de (daha fazla okuyup)

daha fazla kök ediniriz" deyince, Allah Resûlü (»BaBahu aleyhi «»ilen): "Yüce Alim

isteyebileceinizden dahafazla ve daha güzelini vermeye kadirdir" buyurdu.

Buhârî, Müslim, Nesâî ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifâfta Hz. Âie’den

bildirir Resûlullah (»fldiahu aleyhi ««»em) bir adamn komutasnda bir müfreze

1 Ebû Muhammed es-Semerkandî (46).

1 Ebû Muhammed es-Semerkandî (49).

J
bnu'd-Durays (266), bn Kesîr, Tefsîr'de (8/544) geçtii üzere Bezzâr ve Beyhak

(2542, 2546). Elbâru, cs-Sihiletu ’d-Da 'î/r
1

de (295) hadisin münker olduunu söylemitir.
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gönderdi. Komutanlar askerlere namaz kldnrken kraatini hep hlâs

Sûresi'yle bitiriyordu. Müfreze dönüü askerler komutann bu yaptn Allah

Resûlü'ne(s8BWu8erhi»Bseliem) aktardlar. Allah ResûlüfsaiyahuBerhirtseflen): "Ona sorun,

neden öyle bir ey yapm" buyurunca, sordular. Adam: “Rahmân olan

Allah'n sfatlann anlatan bir sûre olduu için onu okumay seviyorum” dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (»Maiu bMi «selhn!: “Yüce Allah'n da onu sevdiini

adama söyleyin" buyurdu .

1

bnu'd-Durays, Rabî’ b. Huseym'den bildirin "Yüce Allah'n Kitâb’nda bir

sûre var ki insanlar onu ksa bir sûre olarak görür, arcak ben büyük ve uzun

bir sûre olarak görürüm. Sadece Allah'a has olan ve içine baka konulann

kantrlmad bir sûredir. Biriniz bu sûreyi okuduu zaman yannda baka

bir sûre daha okumasn. Zira bu sûre tek bana okununca da kiiye yeterli

gelir.”
2

bnu'd-Durays, Enes'ten bildirir: Adamn biri Resûlullah 'a (nflalUu riaytn «saflm):

“hlâs Sûresi'ni çok seven bir kardeim var” deyince, Allah Resûlü (ulbllahu aleyh*

«aflem): "O zaman kardeini Cennetle müjdele!" buyurdu .

3

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, bn Mâce, bnu’d-Durays, bn Hibbân ve

Hâkim, Büreyde'den bildirir: Resûlullah (saMhu feyhi meM ile birlikte Mescid’e el

ele girdik. çerde namaz klan ve namaznda: “Allahm! Senden baka ilah

olmamamas adna, bir, tek, samed, dourmayan, domayan, hiçbir dengi

bulunmayan biri olman adna senden (hayrlar) diliyorum" eklinde dua eden

bir adamla karlatk. Resûlullah (saiieiiahu aleyhi «h-im onu iitince: "Bu adam Yüce

Allah'a, kendisiyle bir ey istenildiinde veren, kendisiyle dua edildiinde kabul

gören sm-i Azam'yla dua etti" buyurdu .

4

Ibnu'd-Durays'n bildirdiine göre Hasan(- Basl): “hlâs Sûresi'ni iki yüz

defa okuyan kiiye be yüz yllk ibadet sevab verilir” demitir.

5

1

Buhârî (7375), Müslim (813), Nesâî (992) ve Beyhald (61, 609).
J

bnu'd-Durays (260).
3
bnu'd-Durays (276) ve bn Adiy (2/573, 592, "münker").

‘ Abdurrezzâk (4178), bn Ebî eybe (10/271), bn Mâce (3857), bnu'd-Durays (279),

bn Hibbân (891) ve Hâkim (1/504). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen tim Mâce,

3111).
5

bnu'd-Durays (275).
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Dârakutnî el-Efrâd ile arâib'de ve Hatîb Târih’öe Enes’ten bildirir: "Hz.

Peygamber Maiitej aleyhi «alem) bir yerinden ikayet ettii zaman kendi üzerine

hlâs Sûresi'ni okurdu ." 1

bnu'n-Neccârin Târih’de bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah Ma Uhu

aleyhi ««Hem ): "Herfarz namazn ardndan on defa hlâs Sûresi'ni okuyan kii. Yu:

e

Allah'n rza ile mafiretini koketmi olur" buyurmutur.

Ebû Nuaym Hilye’de Hâlid b. Abdillah’n azatls Ebû âlib’den bildirin Bir

gece sabaha doru bn Ömer bana: "Ey Ebû âlib! Sadece Kur'ân'n üçte

birini okuyacak olsan dahi kalkp namaz klmaz msn?" dedi. Ben: "Sabah

yaklat! Kur'ân’n üçte birini nasl yetitireyim?" diye sorduumda, ibn Ömer

u karl verdi: "Resûlullah (ssiiaiiahu riyhi mailem); «hlâs Sûresi, Kur'ân'n üçte

birine denktir» buyurdu."

2

UkaytTnin Recâ el-öanevî'den bildirdiine göre Resûlullah (ullliatij deyt mtlien ):

"hlâs Sûresi'ni üç defa okuyan kii, Kur'ân'n tamamn okumu gibi olur"

buyurmutur.

5

bn Asâkiriin Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (oisUahu terfi müun) öyle

buyurmutur: "Kii sabah namazm kldktan sonra henüz hiçbir ey

konumadan on defa hlâs Sûresi'ni okursa o günü bir günaha bulamaz ve

eytann errinden korunur.

Deylemî'nin -içinde ravi zayf bir ravinin bulunduu bir senedle- Berâ b.

Âzib'den bildirdiine göre Resûlullah (sdieMu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur:

"Kii sabah namazm kldktan sonra henüz kimseyle bir ey konumadan yüz

defiz hlâs Sûresi'ni okursa o günü kendisine elli sddîk kiinin ameli kadar bir

amel yazlr."5

bn Asâkir, Hz. Ali'den bildirir: "Hz. Peygamber (allslrtu terfii milim), Fâtma’y

benimle evlendirdii zaman su istedi. Eve benimle birlikte girdikten sonra

1
Hatîb (4/353, 354).

5 Ebû Nuaym (1/304).
5
UkayE (1/125, 126). Elbânî, es-Silsiletu ’d-Da ’îfe'de (4634) hadisin çok zayii olduunu

söylemitir.
4 bn Asâkir (57/281).
5
Deylemî (8526).
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azna ald suyu yan taraflanm ile srtma doru tükürdü. Sonra hlâs Sûresi

ile Muavvizeteyn'i (Felak ile Nâs sûrelerini) okuyarak Allah'tan himayemizi

diledi.”
1

Beyhakî uabu’l-îman’da bn Abbâs'tan bildirin "ki rekat namaz klp da

bu namazda otuz defa hlâs Sûresi'ni okuyan kiiye Yüce Allah Cennette

altndan bin kök ina eder. Namaz dnda okuyan kiiye ise Yüce Allah

Cennette yüz kök ina eder. Kii bunu evine ailesinin yanna girdii zaman

okuduunda hem ailesi, hem de komular hayrlara nail olurlar.”
2

Ahmed, Abdullah b. Amridan bildirir: Ebû Eyyûb bir mecliste: “Geceleri

namaza kalkp Kur'ân'n üçte birini okuyamaz msnz?” diye sordu.

Oradakiler “Bunu kim yapabilir ki?” dediklerinde, Ebû Eyyûb: “hlâs Sûresi'ni

okumak, Kur’ân’n üçte birini okumaya denktir” karln verdi. Hz.

Peygamber (sailaiishu aleyhi vesBüem) gelip de Ebû Eyyyûb'un bu dediini iitince: "Ebû

Eyyûb doru söylüyor" buyurdu .

3

bnu’d-Durays, Bezzâr, Muhammed b. Nasr ve Taberânt -sahih bir

senedle- bn Mes'ûd’dan bildirir: Resûlullah (sisiUu aleyhi vesetiem):
"
Biriniz her gece

Kur'ân'n üçte birini okuyamaz m?" buyurdu. Ashâb: “Kiinin buna gücü

yeter mi ki?” diye sorduklannda, Allah Resûlü (seliailahu aleyhi venilcm): "Tabi ki olur

!

hlâs Sûresi, Kur'ân'n üçte birine denktir

"

karln verdi .

4

Ahmed, Taberânî, Ibnu's-Sünnî -zayf bir senedle- Muâz b. Enes’ten

bildirir. Resûlullah (sailaiihu eleyhi vBseüem}:
"
hlâs Sûresi'ni sonuna kadar on defa

okuyan kiiye Yüce Allah Cennette bir kök ina eder" buyurdu. Ebû Bekr “Yâ

Resûlallah! O zaman biz de daha fazla okuruz” deyince, Allah Resûlü (»MU»

aleyhi vessiiem); "Yüce Allah isteyebileceinizden daha fazla ve daha güzelini vermeye

kadirdir" buyurdu .

5

1 bn Asâkir (42/125, 126).
3
Beyhakî (2557).

3 Ahmed 11/184, 185 (6613). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
4
bnu'd-Durays (243), Bezzâr (1856) ve Taberânî 17/255 (707), el-Evsat (8480).

Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (7/148) der ki: "Abdullah b. Ahmed dnda ravileri

Sahih'in ravileridir. Abdullah da güvenilir ve imam birisidir."
5 Ahmed 24/376 (15610), Taberânî 20/183, 184 (397) ve bnu's-Sünnî, Amelu'l-Yevm

ve'l-Leyle (693). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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Saîd b. Mansûr ve Ibn Merdûye, Muâz b. Cebel'den bildirir Resûlullah

(sdaAah aleyhi ymfkm) ile birlikte Tebuk gazvesine çkmtk. Konakladmz bir

yerde bize sabah namazn kldrd. Bu namazn ilk rekatnda Fâtîha ile ihlâs

sûrelerini, ikinci rekatnda ise Fâtiha ile Felak sûrelerini okudu. Selam verip

namaz bitirdiinde de: "Kii namazda bu iki sûreden daha etkili ve güzelini

okuyamaz" buyurdu.

Muhammed b. Nasr ve Taberânî'nin -ceyyid bir senedle- Muâz b.

Cebel'den bildirdiine göre Resûlullah (uiUttu aMi mailen): "ihlâs Sûresi,

Kur'ân'tn üçte birine denktir" buyurmutur .

1

Ebû Ubeyd, Ahmed, Buhâl Târih'de, Tirmizî, Nesâî, bnu'd-Durays ve

Beyhakî uabu'l-îmarida Ebû Eyyûb el-Ensârî’den bildirin Resûlullah (saliailahu

alayl mefan]: "Biriniz bir gecede Kur'ân'tn üçte birini okuyamaz m?" diye sordu.

Ancak bunun onlara ar geldiini ve bundan dolay skldklarn görünce:

"Bir gecede hlâs Sûresi'ni okuyan kii, o gecede Kur'ân'tn üçte birini okumu

demektir" buyurdu .

2

Ahmed ve Taberânî, Ebû Umâme'den bildirir Resûlullah (siiaiiahu alayhi vBsaiiem)

ihlâs sûresi’ni okuyan bir adamla karlanca: "Bu adam koketti" veya: "Bu

adam Cenneti haketti" buyurdu .

3

Ebû Ubeyd, Ahmed, Müslim, bnu'd-Durays ve Nesâî, Ebu’d-Derdâ'dan

bildirir. Resûlullah (»laiiata aleyhi meilem): "Biriniz bir gecede Kur'ân'tn üçtebirini

okuyamaz m?" diye sorunca, ashâb: “Buna gücümüz yetmez, aciz kaln2"

dediler. Bunun üzerine Allah Resulü (saiiaiiahu Btyhueseiier): "Yüce Allah Kur'ân' uç

bölüme ayrd. hlâs Sûresi de bu üç bölümden birine denktir" buyurdu .

4

1 Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kiyâtni‘l-Leyl (sh. 65) ve Taberânî 20/112, 1 13 (223).

Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (7/148) der ki: "Bazlarnda ihtilaf bulunsa da ravile i

güvenilirdir."
1 Ebû Ubeyd (sh. 143), Ahmed 38/536 (23554), Buhâri (3/137), Tirmizî (2896, "hasen"

),

Nesâî (995), bnu'd-Durays (254) ve Beyhakî (2543, 2544). Sahih hadistir (Bakn: Elbâni,

Sahih Sünen et-Tirmzî, 2319).
J Ahmed 36/620, 621 (22289) ve Taberânî (7866). Müsned’in muhakkikleri: "Sahh

liayrihi" demilerdir.

* Ebû Ubeyd, Fadâil (sh, 144), Ahmed 45/513-515 (27522-27524), MüsUm (811), bnu'd-

Durays (252) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (10537).
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Mâlik, Ahmed, Buhârî, Ebû Dâvud, Nesâî, bnu’d-Durays ve Beyhakî

Sünen'de Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir Gece vakti bir adamn hlâs Sûresi'ni

okuduunu ve devaml olarak bunu tekrarlayp durduunu iittim. Sabah

olunca Hz. Peygamber’e [saiiaflehu aleyhi veseiiem) gelip bunu aktardm. Resûlullah

(salUUu aleyh vedkm): "Canm elinde olana yemin olsun ki hlâs Sûresi Kur'ân'n üçte

birine denktir

"

buyurdu .

1

Ahmed, Buhârî ve bnu’d-Durays, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirin Resûlullah

(saiialiah aleyhi veseiiaiTi): "Biriniz bir gecede Kur'ân'n üçtebirini okuyamaz m?" diye

sorunca, bu kadann okumak ashaba ar geldi ve: "Buna hangimizin gücü

yeter ki?" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi mailem):
"
hlâs Sûresi

Kur'ân'n üçte birine denktir" buyurdu .

2

Ahmed, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirin Katâde b. en-Nu'mân bir gece

sabaha kadar hlâs Sûresi’ni okuyup durdu. Bu yapt Hz. Peygamber’e

(

sbIMIbIu

aleyhi veafem) aktanlnca: "Canm elinde olana yemin olsun ki hlâs Sûresi

Kur'ân'n yans veya üçte birine denktir" buyurdu .

3

Beyhakî Sünen'de Ebû Saîd el-Hudrî vastasyla bildirin Katâde b. en-

Nu'mân’n bana bildirdiine göre Hz. Peygamber {sdMahu aleyh; «»M zamannda

adamn biri gece boyu hlâs Sûresi'ni okuyup durdu. Yannda baka bir ey
okumadan da sabah etti. Sabah olduunda bu yaptn Resûlullah'a (saMiahu

aleyhimsM aktardk. Allah Resulü (aUUu aleyhi «allem): "Bu sûre Kur'ân'n üçte birine

denktir" buyurdu .

4

Ebû Ubeyd, Ahmed, Nesâî, bn Mâce ve bnu’d-Durays’n ibn Mes’ûd’dan

bildirdiine göre Resûlullah (siisMu aleyhi «««Hem): "hlâs Sûresi, Kur'ân'n üçte

birine denktir" buyurmutur.

5

Mâlik, Humeyd b. Zencûye, Tirmizî, Nesâî, bnu’l-Enbârî Mesâhifde, Hâkim

ve Beyhakî uabu'l-fman’da Ebû Hureyre’den bildirin Resûlullah {trffobh «m.

1

Mâlik (1/208), Ahmed 17/407 (11306), Buhârî (5013, 6643, 7374), Ebû Dâvud (1461),

Nesâî (994), bnu'd-Durays (249) ve Beyhakî (3/21).
2 Ahmed 17/106 (1)053), Buhârî (5015) ve bnu'd-Durays (256).
J Ahmed 17/186 (11115). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
4
Beyhakî (3/21) ve Buhârî (5014).

5
Ebû Ubeyd (sh. 143), Nesâî, S. el-Kübrâ (10528, bn Mes'ûd'un sözü olarak; 10529,

merfü olarak), bnu'd-Durays (247, 257) vc bn Mâce (3789).
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YTOtm) ile yürürken adamn birinin hlâs Sûresi'ni okuduunu iitti ve:
"
Vacip

oldu!" buyurdu. “Vacip olan nedir?" diye sorduumda: "Cennet!" karln
verdi .

1

Müslim, Tirmizî, bnu'd-Durays ve bnu'l-Enbâri, Ebû Hureyre'den bildirir:

Resûlullah (saiuishu aleyhi «stllem): "Toplann! Sizlere Kur'ân'n üçte birini

okuyacam" buyurunca, ashab bir araya topland. Sonra Resûlullah (soiiaiiahu tieyhi

«selleri) çkp ihlâs Sûresi’ni okudu ve: "Bu sûre, Kur'ân'n üçte birine denktir"

buyurdu .

2

TaberânPnin M. el-Evsat’ta -zayf bir senedle- Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (aMiahu aleyhi veseiien) öyle buyurmutun "hlâs

Sûresi'ni on defa okuyan kiiye Cennette bir kök ina edilir. Yirmi defa

okuyana iki, otuz defa okuyana ise üç kök ina edilir."

3

Taberânî M.es-Safr'de ve Beyhakî’nin uabu'l-îman’da Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah Mllahu aleyhi vaseiiem) öyle buyurmutur: "Sabah

namazndan sonra hlâs Sûresi'ni on iki defa okuyan kii, Kur'ân' dört defa

okumu gibi olur ve Allah'tan saknd sürece o günü yeryüzünde ondan daha

üstünü olmaz."*

Ahmed, Nesâî, bnu'd-Durays, Taberânî M. el-Evsafta ve Beyhakî -sahih

bir senedle- Ukbe b. Ebî Muayt'n kz Ümmü Gülsüm'den bildirir: Resûlullah'a

(salJahu aleyhi reseiiem) hlâs Sûresi sorulunca: "Kur'ân’n üçte biridir veya üçte birine

denktir" buyurdu .

5

Saîd b. Mansûr, Muhammed b. el-Münkedir'den bildirir: Resûlullah (saDelahu

aiayiv reseitem) bir adamn hlâs Sûresi’ni düzgün ve güzel bir ekilde okuduunu

iitince ona: “(Allah'tan) ste I stediin sana verilecektir!" buyurdu.

1

Mâlik (1/208), Tirmizî (2897, "sahih"). Hâkim (1/566) ve Beyhakî (2538). Sahih

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizt, 2320).
1

Müslim (812), Tirmizî (2900) ve bnu'd-Durays (250).
1
Taberânî (281). Heysemî, Mecmau z-Zevâid'de (7/145) der ki: "snâdnda zayf biri

olan Hâni b. el-Mütevekkil vardr."
* Taberânî (1/61, 62) ve Beyhakî (2528). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid’de (7/146) der ki:

"snadnda tanmadm kiiler vardr."
5 Ahmed 45/244 (27374), Nesâî, S. el-Kübrâ (10531), bnu'd-Durays (242), Taberânî

(8562) ve Beyhakî (2545). Müsned ' in muhakkikleri: "Sahîh hadistir" demilerdir.
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Saîd b. Mansûr ve bnu'd-Durays, Hz. Ali'den bildirin “Kii sabah

namaznn ardndan on defa hlâs Sûresi'ni okuduu zaman eytan çalp

çabalasa da o günü günaha bulamaz." 1

Saîd b. Mansûr ve bnu’d-Durays, ibn Abbâs'tan bildirin “Yüce Allah, yats

namazndan sonra iki rekat (nafile) klp da her bir rekatnda Fâtiha

Sûresi'nden sonra on defa hlâs Sûresi'ni okuyan kiiye Cennette herkesin

görebilecei iki kök ina eder." 2

bnu’d-Durays'n Enes b. Mâlik’ten bildirdiine göre Resûlullah (»Uaiiehu aleyhi

vBseiim) öyle buyurmutur: "
Yüce Allah, yats namazndan sonra iki rekat

(nafile) klp da her bir rekatnda Fâtiha Sûresi'nden sonra yirmi defa ihlâs

Sûresi'ni okuyan kiiye Cennette herkesin görebilecei iki kök ina eder.
"3

Saîd b. Mansûr ve bnu’d-Durays, bn Abbâs'tan bildirin “Yüce Allah, her

bir rekatnda elli defa olmak üzere dört rekatta iki yüz defa hlâs Sûresi'ni

okuyan kiinin ellisi geçmiten, ellisi de gelecekten olmak üzere yüz senelik

günahn balar."4

ibn Ebî eybe, Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Hz. Âie'den

bildirin “Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) yatana girdii zaman ellerini yan yana

getirip hlâs, Felak ve Nâs sûrelerini okur ve avuç içlerine üflerdi. Sonra

avuçlarn bandan balamak üzere yüzüne ve bedeninde ellerinin

uzanabildii her yere sürerdi. Bunu üç defa tekrar ederdi.”
5

ibn Sa’d, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Abdullah b. Ahmed

Zühd’e zevâidinde, Abdullah b. Hubeyb’den bildirin Resûlullah (sansiiahu aleyh

vtseiien) bana; "Sabah ile akam vakitlerinde üçer defa hlâs Sûresi ile

1

bnu'd-Durays (268).
2
bnu'd-Durays (270).

3

bnu'd-Durays (269).
4
bnu'd-Durays (277).

5 bn Ebî eybe (10/252), Buhârî (5017), Ebû Dâvud (5056), Tirmizî (3402), Nesâî, S. tl-

Kübrâ (10624) ve bn Mâce (3875).
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Muavvizeteyn'i (Felak ve Nâs sûrelerini) okursan bunlar her eye kar sana

yeterli olur" buyurdu .

1

Ahmed, Ukbe b. Âmir’den bildirin Resûlullah [«Mahu ateyt* w*efcm): "Ey Ukbe b.

Âmir! Tevrat'ta, Incil'de, Zebur'da ve deerli Furkân (Kur'ân)da indirilen en

hayrl üç sûreyi öreteyim mi?" diye sorunca, ben: "Allah beni sana feda

klsn! Tabi ki öret" dedim. Bunun üzerine Resûlullah (saiwwu ufeyhi «ab) bana

Ihlâs, Felak ve Nâs aûniteriri dkuttuvve: "Ey Ukbe! Bu üç sûreyi unutma ve

bunlar okumadan sakm uyuma!" buyurdu .

7

Nesâî, Bezzâr ve bn Merdûye -sahih bir senedle- Abdullah b. Uneys el-

Eslemî'den bildirin Resûlullah (ssiBiatu aleyhi mailem) elini gösüme koydu ve:

"Söyle!" buyurdu. Ancak ne diyeceimi bilemedim. Resûlullah (uUahu atyii

mallm): "«O Allah birdir»
3
de" buyurdu. (hlâs Sûresi’ni okuduktan) sonra:

"«Yaratt eylerin errinden aaran sabahn Rabbine snrm»
4

de"

buyurdu. Felak Sûresi’ni de sonuna kadar okudum. Sonra: "nsanlarn

Rabbine snrm"5
de" buyurunca Nâs Sûresi’ni sonuna kadar okudum.

Bitirdikten sonra Resûlullah (raiiallehu Bieyhi «sellem): "Bu ekilde Allah'a sn! Kii

bunlardan daha iyi bir eyle Allah'a snamaz" buyurdu .

6

bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-fman’da Hz. Ali'den bildirin Resûlullah

{zaUaflahu Beyte meifem) bir gece namaz klarken elini yere koyunca onu akreb soktu.

Bunun üzerine ayakkabsn alp akrebi öldürdü. Namaz bitirince de: "AlLh

akrebi kahretsin! Peygamber olsun bakas olsun namaz klan kiiyi rahat

brakmyor!" buyurdu. Sonrasnda tuz ile su istedi. Getirilen tuz ile suyu bir

kap içinde kartrdktan sonra parmana, akrebin soktuu yere

Muavvizeteyn'i (Felak ile Nâs sûrelerini) okuyarak döküp sürmeye balad.”

1 bn Sa'd (4/351), Abd b. Humeyd (Müntehab, 493), Ebû Dâvud (5082), Tirmizî (3575,

"sahih") ve Abdullah b. Ahmed 37/335 (22664). Sahih hadistir (Bakn: Elbânl, Sahih Süntn

Ebî Dâvud, 4241).

2 Ahmed 28/569, 570, 654, 655 (17334, 17452). Muhakkikleri: "Hasen hadistir"

demilerdir.
3

hlâs Sur. 1

4
Felak Sur. 1, 2

5 Nâs Sur. 1

6
Nesâî, S. el-Kübrâ (7845) ve Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 2300). Heysemî, Mecmauz-

ZevâicTde (7/149) der ki: "Ravileri Sahîh'in ravileridir."
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Baka bir lafzda öyle geçer "Tuzlu suyu hlâs, Felak ve Nâs sûrelerini

okuyarak parmana, sokulan yere sürmeye balad." 1

Taberânî ve Bagavî -zayf bir senedle- Necâi'nin kzkardeinin olu olan

ve Resûlullah'n (oUUu dcyta naton) hizmetinde bulunan bnü'd-Deylemî'den

bildirdiine göre Resûlullah (ofaftefa aleyhi naM: "Yüce Allah, namazda veya

namaz dnda ihlâs Sûresi'ni yüz defa okuyan kiiye Cehennem ateinden

kurtulduuna dair bir belge yazar

"

buyurmutur.

2

Hâkim ve Beyhakî Suabu'l-îman’da Ebû Hureyre'den bildirir: "çinizden hiç

kimse Kur'ân'n üçte birini okumadan uyumasn" buyurdu. Ashâb: "Yâ

Resûlallah! Uyumadan Kur'ân'n üçte birini okumaya hangimizin gücü yeter

ki?” deyince, Allah Resûlü Mdiahu aleyh meiiem): "Uyumadan önce hlâs, Felak ve

Nâs sûrelerini okumaya gücünüz yetmez mi?" buyurdu .

3

Ibn Merdûye'nin -oldukça zayf bir senedle- bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (uiieiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur "
Kii uyumak için

yatana girince üçer defa hlâs Sûresi ile Muavvzeteyn'i (Felak ile Nâs

sûrelerini) okuduu zaman ayet o gece ölürse ehit olarak ölür. Hayatta kalrsa

da günahlar balanm olarak yaar."

Hakim et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’de Osman b. Affân'dan bildirir:

Hastalandm zaman Resûlullah (saiBiiahu deytu »esBiM ziyaretime geldi. Yanma

girdiinde yedi defa:
"
çinde bulunduun durumun errinden seni, tek ve

samed olan, dourmayan ve domayan, hiçbir dengi olmayan Allah korusun"

diye dua etti. Kalkp gitmek istedii zaman da: "Ey Osman! Bunlarla Allah'a

sn! Zira kii bundan daha hayrl bir eyle Allah'a snamaz

"

buyurdu .

4

Ebû Dâvud, Nesiî ve Beyhakî el-Esmâ' ue's-Sifât’ta Mihcen b. el-Edra'dan

bildirir: Resûlullah (»iaiiahu aleyhi «seiM Mescid’e girince namaz klan ve teehhüd

ederken: "Allahm! Tek ve Samed, dourmayan ve domayan, hiçbir dengi

1

Beyhakî (2575, 2576). Elbânî, cs-Silsilet u ’sSohîha'da (548) hadisin sahîh olduunu
söylemitir.

2
Taberânî 18/331 (852). Heysem!, Mecmau'z-Zeoâid'de (7/145) der ki: "snadnda zayf

biri olan Muhammed b. Kudâme el-Cevheri vardr."
3 Hâkim (1/567, "sahih") ve Beyhakî (2571).
4
Hakim et-Tirmizî (2/11).
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bulunmayan biri olman adna senden beni balaman istiyorum" diyen bir

adamla karlanca: "Bu adam baland! Baland! Baland!" buyurdu .

1

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâidinde ve bnu'd-Durays, Hâlid b. Abdillah

el-Kurefnin azatls Ebû âlib'den bildirir: bn Ömer Mekke'ye geldii zaman

yanmzda misafir olurdu. Misafir kald süre içinde de gece namazna

kalkard. Bir gece sabaha doru bana: "Ey Ebû âlib! Sadece Kuriân'n üçte

birini okuyacak olsan dahi kalkp namaz klmaz msn?" dedi. Ben: "Sabah

yaklat! Kuriân'n üçte birini nasl yetitireyim?" diye sorduumda, ibn Ömer:

"hlâs Sûresi, Kuriân’n üçte birine denktir" dedi .

2

bnu’d-Durays, Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah (ullallshu aleyhi veselem):

"nsanlar sora sora sonunda : «Bizi Allah yaratt. Peki, Yüce Allah' Km
yaratt?» diye sormaya balarlar" buyurdu. Bir defasnda ben otururken

adamn biri geldi ve: "Bizi Allah yaratt. Peki, Yüce Allah’ kim yaratt?" diye

sordu. Ben de parmam kulama koyup: "Allah birdir. Samed'dir.

Domam ve dourmamtr. Hiç bir dengi de yoktur" dedim .

3

Humeyd b. Zencûye Terîb’de ve bn Asâkir, Vâsile b. el-Eska’nn kz
Esmâ'dan bildirir: Babam sabah namazn kldktan sonra kbleye doru

dönüp konumadan Güne doana kadar otururdu. Bazen bir ihtiyaçtan

dolay onunla konuurdum, ancak o cevap vermezdi. Daha sonra: "Bu

yaptn nedir?" diye sorduumda u karl verdi: "Resûlullah’n (salWahu eleyfii

«senem) öyle buyurduunu iittim: "Kii sabah namazn kldktan sonra hiç

konumadan yüz defa hlâs Sûresi'ni okuduu zaman her «De ki: O Allah

birdir»
4
deyiinde bir yllk günah balanr."5

Taberânî M. el-Evsafta ve Deylemî'nin Müsnedu'l-Firdevs ’te -zayf bir

senedle- Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (salinllahu aleyhi meltem): "hlâs

Sûresi Yüce Rabbimizin nesebini anlatr" buyurmutur. Baka bir lafzda u

1 Ebû Dâvud (985), Nesâî (1300) ve Beyhakî (97). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 869).
2

Abdullah b. Ahmed (sh. 190) ve Îbnu'd-Durays (281).
3

bnu'd-Durays (245) ve Müslim (134, 135).
4
hlâs Sur. 1

5 bn Asâkir (69/31). Elbânî, es-SiIsiletu'd-Da'îfe'de (405) hadisin çok zayf olduunu
söylemitir.
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ekilde geçer:
"
Her eyin bir nesebi vardr. Yüce Allah'n nesebi de thlâs

Sûresi'ndedir.

Ebû Ubeyd, bn Ebî eybe, bnu'd-Durays ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-Siföfta

Ebû Bekrin kz Esmâ'dan bildirir: “Cuma namazn kldktan sonra yedier

defa Ihlâs, Felak ve Nâs sûrelerini okuyan kii bir dahaki Cumaya kadar

korunur."
2

Humeyd b. Zencûye Fadâilu'l-A'mâl’de bn ihâb’dan bildirir: "Kii Cuma

namazn klarken imam selam verir vermez hiç konumadan yedier defa

hlâs ile Muavvizeteyn’î (Felak ile Nas sûrelerini) okuduu zaman dier

Cumaya kadar kendini, maln ve çocuklann korumaya alm olur."

Saîd b. Mansûr Mekhûl'den bildirir: "Kiinin, Cuma namazn kldktan

sonra hiç konumadan yedier defa Fâtiha, Muavvizeteyn (Felak ile Nas

sûreleri) ve hlâs Sûresi'ni okumas dier Cumaya kadar iledii günahlann

kefareti olur ve kötülüklerden uzak tutulur.”

Deylemî'nin bildirdiine göre Bekr el-Esedî, Resûlullah'n (HUinhu Beyhi vcseM

yanna gelmiti. Resûluilah (saiiaiiahu aleyhi »eseMonun fasih bir ekilde konutuunu

görünce: "Vay sana ey Esedlil Bu kadar güzel konumann yannda sen

Kur’ân' da okudun mu?" diye sordu. Bekr: "Hayr! Ama bir iir söyledim

istersen dinle" dedi. Allah Resûlü MaHaim aleyhi «seiiem):
"Oku

"

buyurunca, öyle bir

iir okudu:

“Dümanlarm selamla ki kalplerini kazanasn

En basit selamn hile bakarsn kinden bir delik kapatr

ayet yine kinlerini aça vururlarsa sen de vur

Kinlerini gizliden yaparlarsa çok da üzerine düme

Zira iitmen halinde belki gücüne gider de

1

Taberânî, el-Evsat (732) ve Deylcmî (4622). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfa (3192) ile

Da'îfuVCâmi'de (1937) hadisin çok zayf olduunu söylemitir.
2

Ebû Ubeyd (sh. 146), bn Ebî eybe (2/159), bnu'd-Durays (290) ve Beyhakî,

uabu'l-îman (2577).
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Arkandan söylediler mi söylenmemi gibi olur.

Bunun üzerine Resûlullah (niMMu aicyN vulltm): "Baz
t
iirlerde hikmetler vardr.

Baz ifadeler de büyüleyicidir" buyurdu. Daha sonra ona hlâs Sûresi ni

okuttu. Ancak Bekr: "De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir" 1
âyetlerini

okurken onlara: “Her an gözetlemektedir. Hiç kimse ondan kurtulacak

deildir" ifadesini ekleyince, Allah Resulü (»iumii aleyhi «selim) ona:
"Olduu gibi

brak ve ona ekleme yapma! Zira yeterince açk ve doyurucudur" buyurdu.

2

Ebû Dâvud, bnu's-Sünnî ve bnu'l-Münzir, Ebû Hureyre'den bildirin

Resûlullah'n MsMu aByh vasllm! öyle buyurduunu iittim: "nsanlarn baz

sorgulamalara girimeleri pek uzak deildir. Öyle ki kii: «Tüm mahlûkat

Allah yaratt, peki Allah' kim yaratt ?» diye sormaya da balar. Biriniz böyle

diyen birini iittii zaman: «O, Allah birdir. Allah Samed’dir. O, dourmam
ve domamtr. Onun hiçbir dengi yoktur» desin sonra üç defa sol tarafna

tükürüp eytan'dan Yüce Allah'a snsn."

3

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre bn Ömer, hlâs Sûresi'ni okurken “ il

la-tJi l^^Ji (=Allah birdir, Samed'dir)” lafzyla okumutur/

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Mahâmilî ÂmâVde, Taberânî ve

Ebu'-eyh’in Azame’de Bureyde'den bildirdiine göre Resûlullah (nfiahiu

veseiiemi: "Samed, içi ve boluu olmayan demektir

"

buyurmutur.

5

bn Ebî Âsim, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-Sifat’ta

bildirdiine göre ibn Abbâs: “Samed, içi ve boluu olmayan demektir"

demitir.

6

1 hlâs Sur. 1, 2
3

Deylemî (7144).
3

Ebû Dâvud (4722), bnu's-Sünnî, Atnelu'l-Ycvm ve'l-leyle (627). Hasen hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3952).
*

Eldeki mushafa muhalif olduu için âz bir kraattir.
5 bn Cerîr (24/733), Mecmû'u'l-Fetûvâ' da (17/220, 221) geçtii üzere bn Ebî Hatun,

Taberânî (1162) ve Ebu'-eyh (93). bn Kesîr, Tefsîr
1de (8/547): "Bu ekliyle oldukça garîb

bir hadistir. Dorusu Abdullah b. Bureyde'den mevkuf olmasdr" demitir. !bn

Teymiyye de Mecmû'u 'l-Fetâvâ'da (17/220): "Bu konuda Abdullah b. Bureyde'den merfû

bir hadis rivayet edilmitir ancak zayf bir rivayettir" demitir.
6 bn Ebî Âsim (665), bn Cerîr (24/731) ve Beyhakî (100).
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Mes'ud: "Samed,
içi

ve boluu olmayan demektir" demitir. Baka bir lafzda: “Samed, iç

organlar olmayan demektir" eklindedir.

1

bn Ebî Âsim, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

“Samed, yekpare olan, içi veya boluu bulunmayan demektir" demitir.

2

bn Ebî Âsim ve bn Cerîr, Haan, Saîd b. Cübeyr, Dahhâk ile krime'den

bunun aynsn bildirir.

3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî Âsim, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre a’bî “Samed,,
ifadesini açklarken: "Bana bildirilene göre bu

ifade, yemek yemeyen ve içecek içmeyen anlamndadr" demitir.

4

bn Ebî Âsim, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. el-

Müseyyeb: “Samed, içi ve iç organlan olmayan demektir" demitir.

5

bn Ebî Âsim, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre krime: “Samed,

içinden bir ey çkmayan, domayan ve dourmayan demektir" demitir .

6

Beyhakî’nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Samed içinden bir ey

çkmayan demektir" demitir .

7

bnu'l Münzir, bn Abbâs’tan bildirin "Samed yekpare olan, yiyecek

istemeyen demektir. Esed oullannn atçs olan kadnn:

Esed oullarndan Amr p. Mes ’ûd ile yiyecek istemeyen efendinin

Ölüm haberlerini haberci pek erken verdi
"
dediini itmez misiniz? Zira

sava zamannda bir ey yemezlerdi.

Taberânî, Dahhâk b. Muzâhim'den bildirin Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a

hlâs Sûresini sorarken: "Allah'n bir olmasn anladk ta samed olmas ne

1

Mecmû'u'l-Fetûvitda (17/220, 221) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.
2 bn Ebî Âsim (673, 674) ve bn Cerîr (24/731).
3 bn Ebî Âsim (680, 685. 686, 689) ve bn Cerîr (24/732, 733).
4 bn Ebî Âsim (682, 683, 684), bn Cerîr (24/732) ve Beyhakî, el-Esmâ' ve's-Sifât (103).
s bn Ebî Âsim (677), bn Cerîr (24/733) ve Ebü-eyh (97, 102).
6 bn Ebî Âsim (668), bn Cerîr (24/734) ve Ebü-eyh (97, 101).
7
Beyhakî, el-Esmâ' ve's-Sifât (102). Muhakkiki: "Ravileri güvenilirdir" demitir.
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demektir?” dedi. bn Abbâs: "Bütün ilerde kendisine bavurulan, dayanlan

kii olmasdr” karln verdi. Nâfi': "Kur'ân Muhammed'e (sallailahu aleyhi veseiM

nazil olmadan önce Araplar öyle bir ifadeyi bilir miydi?” diye sorunca, bn

Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirlerdi. Esedli kadnn:

Esed oullarndan Amr b. Mes'ûd ile samed olan efendinin

haberlerini haberci pek erken verdi " dediini iitmez misiniz? 1

bnu’d-Durays, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Ebu’l-Âliye’den bildirin "Samed,

domayan ve dourmayan demektir. Zira doan her bir ey sonunda ölür.

Ölen her bir kii de geride mirasçlar brakr. Yüce Allah da ne ölür, ne de

mirasçlan olur. "Onun hiçbir dengi yoktur."2 Onun benzeri veya kendisine

denk olabilecek bir ey yoktur. Ne zatnda, ne sfatlannda ve ne de ilerinde

benzeri yoktur.”
3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifâfta Muhammed b.

Ka’b'dan bildirir: "Samed; domayan, dourmayan ve benzeri dengi olmayan

demektir."
4

bn Ebî Hatim, Rabî’den bunun aynsn bildirir .

5

bnu'l-Münzir, Süddî'den bunun aynsn bildirir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh Azame *de ve Beyhakî

el-Esmâ' ve's-SiJat’ia Ali vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: “Samed, efendilikte

kemale eren efendidir. erefte kemale eren erîfdir. Azamette kemale eren

Azîm'dir. Hilmde kemale eren Halîm'dir. Zenginlikte kemale eren anî'dir.

Hükümranlkta kemale eren Cebbârîdr. ilimde kemale eren Afîm'dir.

Hikmette kemale eren Hakîm'dir. O, eref ve yüceliin her türünde kemale

eren ve en üstün olandr. O, her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah'tr.

1

Taberânî (10597). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid 'de (6/310) der ki: "snadnda metrûk

biri olan Cüveybir vardr."
2

hlâs Sur. 3
3
bnu'd-Durays (244. hadisin hemen akabinde) ve bn Cerîr (24/734).

4 bn Cerîr (24/735) ve Beyhakî (101).
5
Mecmû'u'l-Fetâvitda (17/220) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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Böylesi sfatlara da ancak kendisi haiz olabilir. Onun dengi yoktur. Zatnda,

sfatlannda ve ilerinde benzeri bulunmamaktadr." 1

bn Ebî Âsim, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, akîk Ebû Vâil vastasyla

bn Mes’ûd'dan bildirir:
“Samed

,
efendilikte en üstün konuma gelen efendidir

ki bu konuda onun üstünde olan hiçbir ey yoktur."
2

bnu'l-Münzir, krime'den aynsn bildirir.

bn Ebî Âsim, bnu'd-Durays, bn Cerîr, Ebu'-eyh Azame’âe ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ile Katâde öyle demilerdin

“Samed, tüm yaratlanlar ölüp gittikten sonra da varl devam edendir. Bu

sûre Yüce Allah’a has bir sûredir ve içinde ne dünya, ne de âhiretin zikri

vardr."3

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Samed, dâim olandr" demitir .

4

bn Ebî Âsim ile bnu'l-Münzir, Hasan(- Basrî)'den bu yorumun aynsn

bildirir.

5

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(-t Basrî): "Samed, zeval bulmayan

her dem diri kalan ve koruyucu olandr" demitir .

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu' eyh Azame 'de bn Abbâs'tan bildirin "Samed, bela

ve skntlara maruz kalmalar halinde mahlûkatn kendisine dayand ve

bavurduu zattr."
7

bn Ebî Âsim ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî):

“Samed, ihtiyaçlan annda kullann kendisine dayanp bavurduu zattr"

demitir.

1

1 bn Cerîr (24/736), Mecmû 'u 'l-Fetâvâ'da (17/220) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Ebu'-

eyh (98) ve Beyhakî (98). Beyhakî'nin muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
1 bn Ebî Âsim (666), bn Cerîr (24/735, 736) ve Beyhakî, tl-Esmâ' ve's-Sifât (99). Elbânî,

Zilâlu'l-Cenne'de isnadnn hasen olduunu söylemitir.
3 bn Ebî Âsim (679), bnu'd-Durays (267), bn Cerîr (24/736), Ebu'-eyh (99, 100) ve

Beyhakî (104).

* bn Cerîr (24/736).
5 bn Ebî Âsim (681 ).

6
Ebu'-eyh (95).

7
Mecmû'u'l-FeiâvS'âa (17/219) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh (94).



710 8 Mas Sûresi Er

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Abdullah b. Bureyde: “Samei

,

parldayan bir nurdur” demitir.

2

bn Cerîr'in Ali vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs: "Onun hiçbir dengi

yoktur
"3

âyetini açklarken: "Onun benzeri ve misli olan bir ey yoktur. Tek

ve Kahhâr olan Allah' her türlü eksiklikten tenzih ederiz” demitir.

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onun hiçbir dengi yoktur
"5

âyetini açklarken: "Onun benzeri ve misli olan bir ey yoktur” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Onun hiçbir dengi yoktur
"6

âyetini

"l^”7
lafzyla, hemze ile okumu ve açklarken: "Onun benzeri olan bir ey

yoktur” demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Onun hiçbir

dengi yoktur"
8
âyetini açklarken: “Onun ei yoktur” demitir.

9

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Onun hiçbir dengi yoktur
"10

âyetini açklarken: “Nimet vermede onun benzeri ve dengi yoktur” demitir.

bnu'd-Durays ve Ebu'-eyh Azame'öe, Ka’b(u’l-ahbâr)'dan bildirin an
yüce olan Allah, yedi kat gök ile yedi kat yeri "De ki: O, Allah birdir. Allah

sameddir. O, dourmam ve domamtr. Onun hiçbir dengi yoktur
" 11

1 bn Ebî Âsim (687) ve Mecmû ’u 'l-Fetâuâ'da (17/219) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
1 bn Kesîr, Tefsir'de (8/547) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
I
hlâs Sur. 3

* bn Cerîr (24/738).
5
hlâs Sur. 3

6
hlâs Sur. 3

7 Âsm'dan Hafs bu kelimeyi hemze’yi vâv harfine dönütürerek "i;!$" eklinde

okumutur. Nâfi', bn Kesîr, Ebu Amr, Âsm'dan uhe, ibn Âmir, Kisâî ve Ebû Cafer ise

hemze ile eklinde okumulardr. Hamza, Yâkub ve Halef ise hemze ile ve fe harfini

sakin bir ekilde eklinde okumulardr.
(
en-Ner, 2/162).

* hlâs Sur. 3
9 bn Cerîr (24/739).
10
hlâs Sur. 3

II
hlâs Sur. 1-4
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âyetleri üzerine ina etmitir. Mahlûkatndan hiçbir ey Allah’a denk olamaz .

1

1

bnu'd-Durays (246) ve Ebu’-eyh (895).



FELAK SERES
(MEKK BR SÛREDR)
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"De kî: Yaratt eylerin kötülüünden, karanl çöktüü
zaman gecenin kötülüünden, düümlere üfleyenlerin

kötülüünden, haset ettii zaman hasetçinin kötülüünden,
sabah aydnlnn Rabbine snrm."

Ahmed, Bezzâr, Taberânî ve bn Merdûye’nin sahih tariklerle bildirdiine

göre bn Mes'ûd, Muavvizeteyn'i (Felak ile Nâs Sûrelerini) mushaftan siler

ve: “Kur’an'dan olmayan eyleri ona katmayn! Bu ikisi (Felak ile Nâs sûreleri)

Allah'n Kitâb'ndan deildir. Resûlullah (sailaiiahu aiayh vmM dua mahiyetinde

bunlarla sadece Allah'a snrd” derdi. bn Mes'ûd âyet niyetine bunlan

okumazd.

Bezzâr der ki: “Bu konuda bn Mes'ûd’a katlan baka bir sahabi yoktLr.

Zira Hz. Peygamberin (saMu aleyhi »eselem) namazda bu iki sûreyi okuduu,

mushafa da yazldklanna dair sahih rivayetler mevcuttur.”

Taberânî, ibn Mes'ûd’dan bildirin Hz. Peygambere (sailaiiahu aleyhi veseiiem) bu iki

sûre (Felak ile Nâs sûreleri) sorulunca: "Bana böyle demem emredildi, ben de

dedim. Siz de benim dediim gibi deyin" buyurdu .

1

Ahmed, Buhârî, Nesâî, bnu'd-Durays, bnu'l-Enbârî, bn Hibbân ve bn
Merdûye, Zir b. Hubey'ten bildirir: Medine'ye geldiimde Ubey b. Ka'b ile

karlatm. Ona: “Ey Ebu'l-Münzir! bn Mes’ûd'un Muavvizeteyn'i (Felak ile

Nâs sûrelerini) mushafna yazmadn gördüm” dediimde u karl verdi:

"Muhammed'i (»iaiianu aleyhi veseiiem) hak ile gönderene yemin olsun ki ben de bu iki

sûreyi Resûlullah'a (sailaiiahu aleyh; veseiiem) sordum. Bunu ona sorduumdan bu yana

1

Taberânî (1(1213 ). Meysem, Mtcmau'z-Zevûtd'de (7/150) der ki: "snadnda zayf b n

olan smail b. Müslim el-Mekkî vardr."
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bana da senden baka kimse sormu deildir. O zaman Allah Resûlü bana:

«Bana böyle demem emredildi, ben de dedim. Siz de benim dediim gibi deyin »

buyurmutu. Biz de Resûlullah'n {saiMahu aieyfu ««iem) dedii gibi deriz ."
1

Müsedded ve bn Merdûye, Hanzala es-Sedûsî’den bildirir: ikrime'ye: "Bir

toplulua imamlk yapyorum ve namaz kldrrken Felâk ile Nâs sûrelerini

okuyorum" dediimde, krime: "Okuyabilirsin, zira bu iki sûre Kuriân’dandr”

karln verdi.

2

Ahmed ve [bnu'd-Durays -sahih bir senedle- Ebu'l-Alâ Yezîd b. Abdillah b.

e-ihhîr’den bildirir: Adamn biri öyle anlatt: Resûlullah (soUeiiehu aleyhi »eseM ile

birlikte bir yolculuktaydk. Bineimiz az olduu için nöbetlee biniyorduk.

Benim binekten inip yürüme sram geldiinde Resûlullah’n (sdidiahu airrhi «seiM de

inme sras gelmiti. Yürürken Resûlullah (lallaHuhu aleyhi veseiM bana yetiti ve

omzuma dokunup: "«Aaran sabahn Rabbine andolsun !»
3
de" buyurdu.

"Aaran sabahn Rabbine andolsun!" dediimde Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesaiiam)

Felak Sûresi'ni sonuna kadar okudu. Ben de arkasndan tekrar ettim. Sonra:

"«nsanlarn Rabbine snrm !»
4
de" buyurdu ve Nâs Sûresi'ni sonuna kadar

okudu. Ben de arkasndan sûreyi tekrar ettim. Sonra bana:
"Namaz kldn

zaman bu iki sûreyi oku" buyurdu .

5

Taberânî'in M. el-Evsat’ta -hasen bir senedle- bn Mes'ûd'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiisHehu aleyhi nnlM: "Bana, daha önce benzeri inmemi olan

âyetler indirildi. Bunlar Muavvieteyn (Felak ve Nâs sûreleri)dir"

buyurmutur.
6

Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu’d-Durays, bnu’l-Enbârî Mesâhifde ve bn

Merdûye'nin Ukbe b. Âminden bildirdiine göre Resûlullah (mühMu ulayn vBSiiiam):

3 Ahmed 35/116 (21186), Buhârî (4976, 4977), Tuhfetu’l-Erâfda (19) geçtii üzere

Nesâî, bnu'd-Durays (291) ve bn Hibbân (797).
7

el-Metilibu'l-ÂHye'de (520) geçtii üzere Müsedded ve Ahmed 4/335 (2550).

Ahmed'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
5
Felak Sur. 1

4 Nâs Sur. 1
s Ahmed 33/406, 34/348 (20284, 20744, 20745) ve bnu'd-Durays (294, muhtasar

olarak). Müsned'in muhakkikleri: "snâd sahihtir" demilerdir.
6

Taberânî (2658). Heysemî, Mecmau'z-ZevSidde (7/149) der ki: "Ravileri

güvenilirdir/'
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"Bana, benzerini görmediim âyetler indirildi. Bunlar Felak ile Nâs sûreleridir"

buyurmutur.

1

bnu'd-Durays, bnu'l-Enbârî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-

îman’da Ukbe b. Âmiriden bildirir: “Yâ Resûlallah! Bana Yûsuf ile Hûd

sûrelerini okut” dediimde öyle buyurdu: "Ey Ukbe! Felak Sûresi'ni oku.

Allah katnda bundan daha sevimli ve daha güzel baka bir sûre de

okuyamazsn. Elinden geldii kadanyla bu sûreyi okumaya çal

bnu'd-Durays, bn Merdûye ve Beyhakî, Ukbe b. Âmilden bildirir:

Resûlullah (ufeiliu aleyhi retüem) ile birlikte yol alrken Cuhfe ile Ebvâ arasnda bir

yere ulatmzda ortal sert bir rüzgar ile koyu bir karanlk kaplad. Bunun

üzerine Resûlullah (»ieiiahu aleyhi vesellem) Felâk le Nâs sûrelerini okuyarak Allah'a

snmaya balad. Bana da: "Ey Ukbe! Sen de bunlarla Allah’a sn. Zira kii

bunlardan daha iyisiyle Allah'a snamaz" buyurdu. Ayrca Resûlullah'n

(h&bUu eleyhî »mikan) bize namaz kldrrken de bu iki sûreyi okuduunu iittim .

3

bn Sa'd, Nesâî, Baavî ve Beyhakî, bn Abis el-Cühenî'den bildirin

Resûlullah [saMu aleyhi meüern) bana: "Ey bn Âbis! Kiinin Allah'a snma
konusunda söyleyebilecei en güzel eyin ne olduunu söyleyeyim mi?"

buyurunca, ben: "Söyle yâ Resûlallah!” dedim. Bunun üzerine Allah Resülü

(saLaiishu aleyhi veseiien): "Bunlar Felâk ile Nâs sûreleri olan Muavvizeteyn’dr"

buyurdu .

4

Tirmizî, Nesâî, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Saîd el-Hudri'den bildirir.

“Resûlullah (saflaiiahu aleyhi vesellem) önceleri cinlerin ve insanlann göz demesine

karlk Allah'a snr, dualar okurdu. Muavvizeteyn (Felak ile Nâs sûreleri)

nazil olunca snrken bunlan okumaya balad ve daha önce okuduu

eyleri brakt .” 5

1

Müslim (814), Tirmizî (2902), Nesâî (953) ve Îbnu'd-Durays (286).
?

bnu'd-Durays (282), Hâkim (2/540, "sahih") ve Beyhakî (2566). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîhu't-Terîb ve’t-Terhîb, 1485).
5
bnu'd-Durays (293y Nâs Sûresi yerine hlâs Sûresi'ni zikreder) ve Beyhakî (2563).

Sahîh liayrihi hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu't-Terîb ve't-Terhb, 1485).
* bn Sa'd (2/212), Nesâî (5447) ve Beyhakî (2574). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh

Sünen en-hlesâ, 5020).
5

Tirmizî (2058), Nesâî (5509) ve Beyhakî (2562). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh

Sünen en-Nesâî, 5069).
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Ebû Dâvud, Nesâî ve Hâkim, ibn Mes'ûd'dan bildirir: "Resûlullah (niyahufeyhi

vBSBfl*m) sufra yani halûk
1
sürünme, aarm saçlar boyama, etei yerde

sürüyecek ekilde uzun tutma, altn yüzük giyme, nazar boncuu takma,

Muavvizât (Felak ile Nâs sûreleri) dnda bir eyle efsun yapma, zar atma

(tavla oynama), koca dnda binlerine ziynetleri gösterme, azil yapma ve

çocuun sütünü bozma2
olmak üzere on eyi kerih görürdü. Çocuun sütünü

bozmay haram bulmaz sadece kerih görürdü .”3

Beyhakî uabu'l-îman’da bn Mes’ûd'dan bildirir: “Resûlullah (saiaiiahu aleyhi

YHseilen) Muavvizât (Felak ile Nâs sûreleri) dnda bir eyle efsun yapmay kerih

görürdü .”4

bn Merdûye’nin Ukbe b. Âmir'den bildirdiine göre Resûlullah (selialiahu aleyhi

»eseiietr): "Her namazn ardndan Muavvizât' (Felak ile Nâs sûrelerini) okuyun"

buyurmutur .

5

ibn Ebî eybe ve bn Merdûye'nin Ukbe b. Âmir'den bildirdiine göre

Resûlullah (saMM» aleyhi veseiiem): "Kii bunlardan (Felak ile Nâs sûrelerinden) daha

iyi bir eyle Allah'tan bir ey isteyemez, O’na stnamaz" buyurmutur .

6

bn Merdûye, Ukbe b. Âmir'den bildirir Resûlullah (seiiaiiatu aleyhi «nlkun) bana

öyle buyurdu: "Ey Ukbe! Felak ile Nâs sûrelerini oku. Zira maksadna

ulamak için bunlardan daha güzelini okuyamazsn."

bn Merdûye'nin Ümmü Seleme’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiishu aleyhi

maileni): "Felak ile Nâs sûreleri, Yüce Allah'n en sevdii sûrelerdendir"

buyurmutur.

1

bnu'l-Esîr, en-Nihâye'de (2/71) der ki: "Zafiran ve baka kokularn kanmyla elde

edilen, rengi krmz veya sarya çalan bir tür kokudur."
J
bnu'l-Esîr, Nihâye'de (3/445) der ki: "Kiinin emziren karsyla ilikiye girmesidir.

Zira bu iliki sonunda kadn hamile kalrsa sütü bozulur. ÎIe olarak da isimlendirilir."

J
Ebû Dâvud (4222), Nesâî (5103) ve Hâkim (4/195, "sahîh"). Münker hadistir (Bakn:

Elbârü, Da'îfSünen en -Nesâî, 378).
*
Beyhakî (2S73).

5 Ahmed 29/330 (17792) ve Ebû Dâvud (1523). Sahîh hadistir (Bakm: Elbâriî, Sehîh

Sünen Ebî Dâvud, 1348).
6 bn Ebî eybe (10/358) ve Nesâî (5453, uzun bir metinle). Hasen sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen ne-Nesâî, 5026).
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bn Merdûye, Muâz b. Cebel'den bildirin Bir yolculukta Resûlullah (aMatu

aleyhi nsBiiBm} ile beraberdim. Sabah namazn kldrrken Muavvizeteyn'i (Felak ile

Nâs sûrelerini) okudu. Namazdan sonra: "Ey Muâz! Okuduklarm duydun

mu?" diye sordu. “Evet, duydum" dediimde: "Hiçbir insan bunlardan daha

iyisini okuyamaz " buyurdu.

Nesâî, bnu'd-Durays, bnu'l-Enbârî ve bn Merdûye, Câbir b. Abdillah’tan

bildirir: Resûlullah (saiialiahu aleyh mellem) omuzlarmdan tuttu ve: "Oku!" buyurdu.

Ben: “Anam babam sana feda olsun! Neyi okuyaym?" diye sorduumda,

Allah Resûlü (mMoKu oicyhi «scikvn): “De ki: Aaran sabahn Rabbine andolsun !" 1

sûresini oku!" buyurarak Felak Sûresi'ni bana okudu. Sonra bir daha: "Oku!"

buyurdu. Ben: “Anam babam sana feda olsun! Neyi okuyaym?" dediimde,

Allah Resûlü (niuiahu aleyhi veseibm): "De ki: insanlarn Rabbine snrm !"

2

buyurarak Nâs Sûresi’ni bana okudu. Sonra da: "Bunlarn bir benzerini de

okuyamazsn!" buyurdu.’

bn Sa'd, Yusuf b. Muhammed b. Sâbit b. Kays b. emmâs’tan bildirin

Sabit b. Kays hastaland zaman Resûlullah (nlielbhu aleyhi yeseiiem) ziyaretine geldi.

Muavvizât’ (Felak ile Nâs sûrelerini) okuyarak üzerine doru üfledi ve:

"nsanlarn Rabbi olan Allahm! Sâbit b. Kays b. emmâs'tan sknty gider!"

diye dua etti. Daha sonra onlann vadisi olan Buthân'dan biraz toprak alp

suya kartrd ve o sudan ona içirdi .

4

bn Ebî eybe ve bnu’d-Durays, Ukbe b. Âmir el-Cuhenî’den bildirir:

Resûlullah (saûaiiahu aleyhi «ese lem) ile birlikte bir yolculuktaydm. Sabah namaz vaxti

girince Allah Resûlü ezan okuyup kamet getirdi. Beni sa tarafnda durdurup

Muavvizeteyn’i (Felak ile Nâs sûrelerini) okudu. Namaz bitirince: "(Bu iki

sûreyi) nasl buldun?" diye sordu. Ben: "Yâ Resûlallah! yi buldum"

dediimde, Allah Resûlü (seiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Yatarken ve kalkarken bu iki sûreyi

oku" buyurdu .

5

1

Felak Sur. 1

2 Nâs Sur. 1

3

Nesâî (5456) ve bnu'd-Durays (283). Hasen sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh

Sünen ne-NesSÎ
;
5029).

4
Ebû Dâvud (3885). snad zayftr (Bakn: Elbânî, Da'ifSünen Ebî Dâvud, 836).

s bn Ebî eybe (1/367, 539), bnu'd-Durays (289), Ahmed 28/528 (17296) ve Ebû

Dâvud (1462). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1298).
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bnu'l-Enbârî, Katâde'den bildirir: Resûlullah Msiiohu deyi* vesellem), Ukbe b.

Âmirie: "Felak ile Nâs sûrelerini oku! Zira Yüce Allah'n Kur'ân'da en sevdii

sûrelerdendir" buyurdu.

Hâkim, Ukbe b. Âmir'den bildirir: Bir yolculukta Resûlullah’n (saUahhu aleyhi

vaselBir) devesini çekip götürüyordum. Bir ara bana: "Ey Ukbe! Okunanlar içinde

sana en güzel olan iki sûreyi öreteyim mi?" diye sordu. Ben: “Tabi ki, öret"

dediimde, Felâk ile Nâs sûrelerini okudu. Konakladm zaman da sabah

namaznda bu iki sûreyi okudu ve: "(Bu iki sûreyi) nasl buldun?" diye

sordu .

1

bn Merdûye, Enes b. Mâlik’ten bildirir: Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh veseiem)

bindii katr huysuzlap yön deitirince Allah Resûlii bir adamn ona "De ki:

Yaratt eylerin errinden aaran sabahn Rabbine snrm"2
âyetlerini

okumasn söyledi. Bu âyetler okununca da katr sakinleip yoluna devam

etti .

3

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Necâî, Resûlullah'aisaiBbhu aleyhinuM
gri renkte bir katr hediye etmiti. Bu katr biraz huysuz olduu için Allah

Resûlü (salialiaJu aleyhi vuellem), Zübeyr’e:
"
Ona bin de uysallatr" buyurdu. Ancak

Zubeyr binmekten çekinir gibi olunca, Allah Resûlü (sailellahu aleyhi vesellenO:
"Ona bin

ve Kur’ân oku" buyurdu. Zübeyr: “Ne okuyaym?" diye sorunca, Allah Resûlü

(seiiaiiahu aleyhi meiim): "Felak sûresi’ni oku! Canm elinde olana yemin olsun ki

namazda da bunun bir benzerini daha okuyamazsn” buyurdu.

bnu'l-Enbârî, Hz. Âie'den bildirir: “Resûlullah Mliahu aleyhi veellem) bir yerinden

ikayet ettii zaman Muavvizeteyn'i (Felak ile Nâs sûrelerini) kendine okur ve

üzerine üflerdi."

bnu’l-Enbârî, bn Ömer’den bildirir: "De ki: Aaran sabahn Rabbine

andolsunl
*4

âyetini okuduun zaman: “Aaran sabahn Rabbine snnm"

1 Hâkim (1/240).
J
Felak Sur. 1, 2

3 bn Adiy (3/889, 890). bn Adiy der ki: "Bunu Hâlid b. Yezîd, Sevri'den rivayet eder

ki münker bir rivayellir."
4
Felak Sur. 1
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de. "De ki: nsanlarn Rabbine snrm!"1
âyetini okuduun zaman da:

“nsanlarn Rabbine snnm” de.

Muhammed b. Nasr, Ebû Dumayra'dan, o babasndan, o da dedesinden

bildirir. “Resûlullah (seüaiUu aleyhi «calimi vitir namazn klarken tek olan rekatta

hlâs ile Muavvizeteyn’i (Felak ile Nâs sûrelerini) okurdu.”

Taberânî’nîn bildirdiine göre bn Mes’ûd, ailesinden bir kadnn olunun

boynunda nazar için taklan boncuklardan bir kolye görünce kolyeyi koparp

çkard ve: “Abdullah'n ailesi irkten uzaktr! Kadnn kocasna yapt büyü,

nazar için boncuk takma ve efsun yapma irktendir!" dedi. Kadnn biri: “Ama

bazen birimiz bir yerinden ikayet edince efsun yapar. Bunun da ona faydas

olacan düünür” deyince, Abdullah u karl verdi: “eytan birinize gelip

bana yerleir ve ac vermek için onu dürtmeye balar. Bu an için efsun

okuyunca dürtmeyi durdurur. Efsun okumaynca dürtmeye devam eder.

Ancak bunu yapmak yerine biriniz bir yerinden ikayet ettii zaman su getir p

bana ve yüzüne serpse sonra Besmele çekip hlâs, Felak ve Nâs sûrelerini

okursa Allah’n izniyle bunlann sknts konusunda faydas olacaktr.’’2

Abd b. Humeyd Müsned'de Zeyd b. Erkam'dan bildirir. Yahudilerden biri

Hz. Peygamber’e (saiiallahu aleyhi vBssliem) büyü yapnca Allah Resûlü rahatszland.

Bunun üzerine Cebrail indi. nerken Muavvizeteyn'i (Felak ile Nâs sûrelerini)

de getirerek Hz. Peygamberim (uyuu aleyhi ven-iem) yanna geldi ve: “Yahudilerden

bir adam sana büyü yapm. Yapt büyü de filan kuyunun içinde” dedi. Hz.

Peygamber (uiisHehu aleyhi reseibm) Ali'yi gönderip yaplan büyüyü kuyudan çkarp

getirtti. Ali'ye büyü olarak atlan düümleri çözerken her bir düüme de bu

sûredeki âyetlerden birini okumasn söyledi. Bunun üzerine Hz.Ali her bir

düümde bir âyet okumaya balad. Düümlerin hepsi çözülünce Hz.

Peygamber (sbUbIi»^ deyi* mam) balanndan çözülmü gibi dinç bir ekilde ayaa

kalkt .

3

bn Merdûye ve Beyhakî Delâil’de Hz. Âie'den bildirir: Resûlullah'n (ulisllehu

*yh «selem), hizmetini gören Yahudilerden Lebîd b. A’sam adnda bir hizmetçisi

1

Nâs Sur. 1

2

Taberânî (8863), Ahjrned 6/110 (3615), Ebû Dâvod (3883) ve bn Mâce (3530). Sah h

hadistir (Bakn: Elbârû, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 3288).
3 Abd b. Humeyd

(
Müntehab

,

271). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
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vard. Yahudilerin youn srarlar ve sktrmalar sonunda Lebîd, Hz.

Peygambere (saiiMn niaytv vesaiiem) büyü yapt. Bu büyü sonuncunda Resûlullah

(uKaUu aleyh mtiietn) günden güne eriyor, fakat hastalnn ne olduunu

bilemiyordu. Bir gece Resûlullah (saiialiehu aleyhi vesetlem) uyurken yanna iki melek

geldi. Biri bann biri de ayaklannn yannda oturdu. Bann yannda oturan

melek, ayaklannn yannda oturana: "Bu adamn hastal ne?” diye sordu.

Ayaklannn yannda olan melek: "Büyülenmi!” dedi. Bann yanndaki

melek: "Ona kim büyü yapt?” diye sorunca, dieri: "Lebîd b. A’sam” dedi.

Bann yanndaki melek: "Nasl bir büyü yapt?” diye sorunca, dieri: "Bir

tarak, taraktaki saç kalntlan ve erkek hurma tomurcuu ile yapt. Bunu da

Zû Ervân kuyusunun dibindeki kayann altna koydu” dedi. Sabah olunca

Resûlullah (uHaiiahu otey+i vKefem) ashâbndan birkaç kiiyle söz konusu kuyuya gitti.

Ashabndan biri kuyunun içine indi ve dibindeki kayann altndan hurma

tomurcuunu çkard. Tomurcuun içinde Resûlullah'n (saiiaiiahu shvh> nakm)

tarandan birkaç di ile sakalndan kllar vard. Aynca balmumundan yaplm
bir heykel buldular. Bu heykelin üzerine ineler batrlmt. Üzerinde on bir

düüm atlm bir ip de buldular. Cebrail, Muavvizeteyn'i (Felak ile Nâs

sûrelerini) getirdi ve: "Ey Muhammedi "Aaran sabahn Rabbine snrm" 1

diyerek bir düümü çöz. "Yaratt eylerin errinden"2 diyerek bir düüm
daha çöz” dedi. Cebrail bu ekilde her bir düümü bir âyet okuyarak

çözmesini istedi. pin tüm düümlerini çözdükten sonra balmumundan olan

heykelin üzerinden ineleri çekmeye balad. Her bir ineyi çekerken ac

hissediyor, çektikten sonra rahatlyordu. Büyü bu ekilde çözüldükten sonra

ashâb: "Yâ Resûlallah! O Yahudiyi öldürsene!” dediklerinde, Allah Resulü

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Yüce AUah bana ifa verdi. Ancak onun bundan dolay

çekecei azap çok çetin olacaktr" buyurdu .

3

bn Merdûye, krime vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: Yahudi Lebîb b.

A'sam balmumundan yapt bir heykele on bir düümlü bir ip koyarak Hz.

Peygamber’efsfliiaiiahu aleyhi »Bseiiem) büyü yapt. Bundan dolay Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi veselhn) ar bir ekilde hastaland. Cebrail ile Mikail onu ziyarete

geldiklerinde, Mikail: "Ey Cebrail! Arkadan hasta!” dedi. Cebrail: "Evet,

Yahudi Lebîb b. A’sam’n büyüsünden dolay bu ekilde rahatsz. Yapt büyü

1

Felak Sur. 1

2
Felak Sur. 2

3
Beyhakî (7/92-94), Buhârî (3268, 5763) ve Müslim (2189).
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de Meymune kuyusunda, hurma yaprana sanl bir ekilde kuyunun dip

kayasnn altnda bulunuyor" karln verdi. Mikail: “Bunun çaresi nedir?"

diye sorunca, Cebrail: “Kuyunun suyunun boaltlmas, o kayann altndan

hurma yaprann çkarlmas, yapran içinde üzerinde on bir düümlü ip

bulunan heykelin alnp yaklmasdr. naallah bu yaplrsa iyileecektir" deöi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (sailBiiahu deyf vbkIIot), ashabndan içlerinde Ammâr

b. Yâsi/in de bulunduu bir grubu söz konusu kuyuya gönderdi. Kuyunun

suyunu çektiklerinde suyun kna suyu gibi kpkrmz olduunu gördüler.

Kuyunun suyunu boaltp dibindeki kayann altna baktklarnda üzerinde on

bir düümlü ip bulunan heykeli buldurlar. Daha sonra Yüce Allah, Felak Sûresi

olan u âyetleri indirdi. "De ki: Aaran sabahn Rabbine snrm." 1
Buraca

bunu demesi istenilen kii Peygamberimizde (saiiaiiahu oieyh veseliem). Allah Resûlü bu

âyeti okuyunca düümlerden biri çözüldü. "Yaratt eylerin errinden/2

Bundan da kast, insan ile cinlerin erridir. Hz. Peygamber (saiiallshu a eyhi melU) bu

âyeti okuyunca bir düüm daha çözüldü. "Karanl çöktüü zaman gecenin

errinden/ 3

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi meltem) bu âyeti de okuyunca bir düüm
daha çözüldü. "Ve düümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin

errinden ."4 Bunlardan kast, insanlara zarar vermek için büyü yapan

kadnlardr. Hz. Peygamber (uiiiib aleyhi mseiim) bu âyeti de okuyunca bir düüm
daha çözüldü. "Ve hased ettii zaman hasetçinin errinden/ 5

bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten bildirir. Yahudiler, Hz. Peygamberce Maiie-u

aleyhi veselM (büyü türünden) bir eyler yapnca Hz. Peygamber (sailaiiehu aleyhi «selle ti)

bundan dolay ar bir ekilde hastaland. Ashâb yanna girip onu ziyaret

ettiler. Ancak çktklannda onun (cinler tarafndan) uranm olduunu

düündüler. Bunun üzerine Cebrail, Muavvizeteyn (Felak ile Nâs sûreleri) ile

yanna geldi. Bu iki sûreyle ona Allah'n himaye ile korumasn dileyip öyle

dedi: “Allah'n adyla! Sana eziyet veren her türlü eye kar Allah’n

himayesini diliyorum. Göz demesi ile insanlann hasedine kar Allah’tan

sana ifa diliyorum. Allah'n adyla seni korumasn diliyorum."

1
Felak Sur. 1

3
Felak Sur. 2

3

Felak Sur. 3
4
Felak Sur. 4

s
Felak Sur. 5
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jUJl >y>\ Jî

"De Ki: Felak'n Rabbine snnn!" (FeU Sur. )

bn Merdûye, Amr b. Abese'den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bize

namaz kldrp Felak Sûresi’ni okudu. Namazdan sonra bana: "Ey bn Abese!

Felak'n ne olduunu biliyor musun?" diye sordu. Ben: “Allah ve Resûlü daha

iyi bilir" dediimde de öyle buyurdu:
"
Felak Cehennemde bir kuyudur. Bu

kuyu tututurulduu zaman tüm Cehennem tutuur. nsanolu nasl

Cehennemden ac duyarsa Cehennem de Felak denilen bu kuyudan dolay ac

çeker."

bn Ebî Hâtim baka bir kanaldan Amr b. Abese'den bildirin “Felak

Cehennemde bir kuyudur. Cehennem tututurulaca zaman bu kuyudan

tututurulur. nsanolu nasl Cehennemden ac duyarsa Cehennem de Felak

denilen bu kuyudan dolay ac çeker."
1

ibn Merdûye, Ukbe b. Âmiriden bildirir: Resûlullah (uM&u eteri» mefem) bana

öyle buyurdu: "Felak Sûresi'ni oku. Felak'n ne olduunu biliyor musun?

Cehennemde bulunan bir kapdr. Cehennem tututurulaca zaman bu kap

açlr."

ibn Merdûye ve Deylemî, Abdullah b. Amr b. el-Âs'dan bildirir.

Resûlullah’a (uihiiai* sieyfo mailem), "De ki: Felak'n Rabbine snrm"2
âyetindeki

Felak' sorduumda öyle buyurdu: "Felak Cehennemde bir zindandr. Burada

zorba müstekbirler hapsedilir. Cehennem bile bu zindandan Allah'a snr."3

ibn Cer'ir'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiehu aleyhi

mHem): "Felak, Cehennemde az kapal tutulan bir kuyudur

"

buyurmutur .

4

ibn CerîrMn bildirdiine göre bn Abbâs: “Felak, Cehennemde bir

zindandr" demitir .

5

1

et-Tahvîfu mine’n-Nâ/di (sh. 121) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.
2
Felak Sur. 1

5
Deylemî (462T). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câmi', 4034).

4 bn Cerîr (24/742). bn Kesîr, Tefsî/de (8/554) der ki: "snad garîb, münker bir

hadistir. Merfû olarak rivayeti de sahih deildir."
5 bn Cerîr (24/741).
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bn Ebî Hatim, Zeyd b. Ali'den, o da dedelerinden bildirir. “Felak,

Cehennemin dibinde bulunan bir kuyudur ve az kapaldr. Az açld

zaman içinden öyle bir ate çkar ki atein hararetinin iddetinden dolay

Cehennem feryat eder.”
1

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Ka'b(u'l-ahbâr)'dan bildirir: “Felak,

Cehennemde bir odadr. Bu odann kaps açld zaman içinden çkan atein

hararetinin iddetinden dolay Cehennemdekiler feryat ederler.”
2

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu Abdirrahman el-Hubufî:

“Felak'tan kast Cehennemdir” demitir.

3

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir b.

Abdillah: “Felak'tan kast sabahtr" demitir/

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: “Felak'tan kast sabahtr”

demitir.
5

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi* b. el-Ezrak, ibn Abbâs'a: “,$$1 Js”
6

âyetinin anlam nedir?” diye sorunca, ibn Abbâs: “Geceyi ve karanl yarp

çkan sabahn Rabbine snrm, anlamndadr” dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir

ifadeyi (felak) bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet,

bilirler. Züheyr b. Ebî Sülmâ'nn:

"Sabahn, gecenin karanlm yrtp çkmas gibi

Skntlar giderecek olan da neferlerini salm durumda" dediini itmez

misin?”
7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

“Felak'tan kast, tüm yaratklandr” demitir.
1

1

ibn Kesîr, Tefsir (8/554) Ue ei-Takmfu mine'n-Nâr'da (sh. 121) geçtii üzere bn Ebî

Hâlim.
2 bn Cerîr (24/742, 743) ve îbn Kesti, Tefsir'de (8/554) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.
2 bn Cerîr (24/743) ve bn Kesîr, Tefsir'de (8/554) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.
4
ibn Cerîr (24/744) ve îbn Kesîr, Tefsir'de (8/553) geçtii üzere ibn Ebî Hatim.

* bn Cerîr (24/743).

‘ Felak Sur. 1

1

Mesâilu Nâfi' (31, Lebîd b. Rabîa'nn iiri olarak).
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v*3 •*!

"Karanl çöktüü zaman gecenin errinden." (Helak Sur. 3)

Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Ebu'-eyh Azame’âe, Hâkim ve

bn Merdûye, Hz. Âie’den bildirir: Bir gece Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi vestiM doan
Ay’a bakt ve: "Ey Âie! Burun errinden Yüce Allah'a sn! Çünkü çknca

erri de getirebilecek olan ey (âsik) ite budur (Ay'dr)" buyurdu .

2

bn Cerîr, Ebu'-eyh ve ibn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir:
"

’J, ^
Ç3 i*} âyeti konusunda Hz. Peygamber Uaiw»tu aiayt» reseiiem): “âsik,

Süreyya yldzdr

"

buyurmutur .

4

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in baka bir kanaldan bildirdiine göre Ebû

Hureyre: "ask’ten kast yldzdr" demitir .

5

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Ç3 ’jt S»)’*

âyetini açklarken öyle demitir: "Araplar Süreyya yldznn kaybolmasna

âsik derlerdi. Süreyya yldz kaybolduu zaman hastalk ve vebalar artar,

tekrar göründüü zaman da bunlar azalrd."
7

Ebu'-eyh, Ebû Hureyre’den bildirir. "Yldzlarn göründüü günlerde her

türlü afet ve musibet ya yok olur, ya da hafifler.”
8

Ebu'-eyh’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saflaiiahu aleyhi

vauiiar)'. "Yldzlarn göründüü beldelerde (günlerde) musibetler kalkar"

buyurmutur.

1

1 bn Cerîr (24/745) ve el-tkârida (2/57) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
2 Ahmed 42/468 (25711), Tirmizî (3366), bn Cerîr (24/748), Ebu’-eyh (681) ve Hâkim

(2/540, "sahih"). Hasen sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmzî, 2681).
3
Felak Sur. 3

4 bn Cerîr (24/748) ve Ebu’-eyh (6%, 697). bn Kesîr, Tefs/de (8/555): "Bu hadisin

merfû olarak rivayeti sahih deildir" demitir.
s bn Cerîr (24/747).
6
Felak Sur. 3

7 bn Cerîr (24/747, 748) ve Ebu'-eyh (698).
8
Ebu’-eyh (699).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye: "çij l'ij ^ ^ ’^s”
2

âyetini:

"Gittii zaman gecenin errinden” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn ihâb: l$| ^-li 'J, ^J”
3
âyetini:

"Batt zaman Güne'in errinden” eklinde açklamtr.

bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre ibn Abbâs: " la| ’A ^
çil”

4
âyetini: "Çöktüü zaman gecenin errinden" eklinde açklamtr.5

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, ibn Abbâs’a: "
iSj ^

çiî"
6
âyetinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "Gâsik karanlktr.

Vakb ise bu karanlnn her yeri kaplamasdr” dedi. Nâfi': "Araplar bu

ifadeleri bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet,

bilirler. Züheyriin:

Kadn ie dalp elleri d.urmaaan

Sonunda gece de karanl ortal kaplad
"
dediini iitmez misin?

Vakb konusunda ise öyle demitin

"Asap onlar öyle kir sarp kaplad ki

Sanki gökten ate indi de onlar küle çevirdi.
"7

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "
fy 'A ,>3

çJi”
8
âyetini: "Çöktüü zaman gecenin errinden” eklinde açklamtr.9

JÜ&I ^lîUUl >-M
Ebu-eyh (700) ve Ahmed 14/192 (8495). Ahmed'in muhakkikleri: "Hasen

hadistir" demilerdir.
J
Felak Sur. 3

3
Felak Sur. 3

4
Felak Sur. 3

5 bn Cerîr (24/746, 747).
6
Felak Sur. 3

7
Mesâilu Nâfi

-

(271).
8
Felak Sur. 3

s bn Cerîr (24/746).
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"Düümlere üfleyenlerin errinden." (Felak Sur. 4)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Düümlere üfleyenlerin

errinden"
1

âyetini açklarken: “Üfleyenlerden kast, büyücü kadnlardr"

demitir.

bn CerîrTn bildirdiine göre bn Abbâs: "Düümlere üfleyenlerin

errinden"
2

âyetini açklarken: "Düümlere üflemekten kast, büyüyle

kartnlm rukyelerin (efsunlann) okunmasdr" demitir .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "Düümlere üfleyenlerin

errinden"
4

âyetini açklarken: "Düümlere üfleyenlerden kast, büyücü

kadnlardr"' demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Düümlere

üfleyenlerin errinden"5
âyetini açklarken: “Bunlar ipteki düümlere

üfleyerek rukye yapanlardr" demitir.

6

Nesâî ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (ntiaHahu aleyhi maMan) öyle buyurmutun "Düüm atp da bu düüme

üfleyen kii büyü yapm demektir. Büyü yapan da irk komu olur. Kim

korunmak maksadyla bir eyler takarsa o takt eylerin korumasna terk

edilir
!"7

bn Sa'd, bn Mâce, Hâkim ve ibn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir:

Hasta dütüüm zaman Resûlullah (saiidiahu siayh vsseilem) beni ziyarete geldi. Bana:

"
Cebrail'in bana getirdii rukyeyi (efsunu) sana okuyaym m?" diye sorunca,

ben: “Anam babam sana feda olsun! Tabi ki oku" dedim. Bunun üzerine

Resûlullah (sdiaiiato aleyhi «eseKem):
"
Allah'n adyla! Sende bulunan her türlü

hastalktan ifa bulmam, düümlere üfleyenlerin errinden ve haset ettii

1
Felak Sur. 4

1
Felak Sur. 4

3 bn Cerîr (24/750).
4
Felak Sur. 4

5
Felak Sur. 4

* bn Cerîr (24/750, 751).
7
Nesâî (4090). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen en-Nesâî, 276).
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zaman kasetçinin kötülüünden korunman Allah'tan diliyorum" eklinde dua

etti. ResûlullahUaiyiahaieyttinsHemibu duay üç defa tekrar etti .

1

bn Merdûye, bn Ömer'den bildirir: Resûlullah (sBÜsllahu ateyto «selM bandaki

bir ar yüzünden bir süre ashabnn yanna çkmad. Daha sonra çktnda
Ömer ona: “Neden seni aramzda göremedik?" diye sordu. Allah Resulü

(saiiaiiah Bnyti resaiiam) öyle buyurdu: “Bamdaki an yüzünden bir süre yannza

çkamadm. Ancak Cebrail yanma indi. Elini bama koyup: «Allah'n adyla!

Sana eziyet veren her türlü eyden, sana kar açktan veya gizliden kötülük

yapmak isteyen herkesten, insanlarn ve cinlerin errinden , düümlere

üfleyenlerin errinden ve haset ettii zaman hasetçinin kötülüünden

korunman Allah'tan diliyorum» eklinde bir rukye yapnca iyiletim."

ISI jaj

"Ve haset ettii zaman hasetçinin eninden." (Felak Sur. s)

bn Adiy el-Kâmil’de ve Beyhakî'nin ubau ’l-îman’da bildirdiine göre

Hasan( Basrî): "Ve haset ettii zaman hasetçinin errinden-2
âyetini

açklarken: “Haset, gökyüzünde ilenen ilk günaht" demitir.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basl): "Ve haset ettii zaman

hasetçinin errinden -4
âyetini açklarken: “Bunlar Müslümanlara ve slam

dinine haset eden Yahudilerdir” demitir.

bnu’l-MünzVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ve haset ettii zaman

hasetçinin errinden"
5
âyetini açklarken: “Bundan kast, insann hasedinden

yapaca kötülükler ile göz demesidir" demitir.

bn Cerîr ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre Katâde: "Ve haset ettii

zaman hasetçinin errinden"1
âyetini açklarken: “Bundan kast, insann göz

demesi ile hasedinden dolay kar tarafa yapaca kötülüklerdir" demitir .

2

1 bn Mâce (3524) ve Hâkim (2/541). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen tim

Mâce, 770).

* Felak Sur. 5
3 b Adiy (2/711) ve Beyhaki (6632. 6633).
4
Felak Sur. 5

s
Felak Sur. 5
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bn Merdûye, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirir: Resûlulîah (uiiaiiahu aiayhi «aaiian)

hasta iken Cebrail yanna gelmi ve: “Allah'n adyla! Sana eziyet veren her

türlü eye, hasetlinin sana olan hasedine ve göz demesine kar Allah'n

seni korumasn ve ifa vermesini diliyorum" eklinde dua etmitir.
3

bn Merdûye, Câbir b. Abdillah ile Ebû Saîd el-Hudri'den bildirir: Hz.

Peygamber (uihiiahu aleyhi «sefam) hastalannca Cebrail yanna geldi ve: “Allah’n

adyla! Sana eziyet veren her türlü eye, kahine ve hasetliye kar Allah'n

seni korumasn ve ifa vermesini diliyorum” eklinde dua etti .

4

bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlulîah (seiiaiiahu *yhi

veseilem):
"
Hasetten uzak durun! Zira haset

,
atein odunu yiyip tüketmesi gibi

kiinin iyiliklerini yiyip bitirir" buyurmutur .

5

bn Merdûye'nin Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre Resûlulîah (nUbIUiu aleyhi

«tellen!): "Çokça lanet eden, yapt iyilii baa kakan, cimri, asi ve hasetçi olanlar

Allah katnda yüksek derecelere ulaamazlar" buyurmutur.

Beyhakî, uabu'l-îman'da Enes’ten bildirir: Hz. Peygamberin (afaiiaiu bMü

mseiiBm) yannda oturmuken bir ara: "imdi u yoldan Cennet ahalisinden olan

bir adam çkp gelecek" buyurdu. O esnada Ensâridan bir adam çkageldi. Yeni

abdest ald için abdest suyu hâlâ sakallarndan damlyordu ve ayakkablann

da sa koluna asmt. Yanmza ulanca selam verdi. kinci gün yine

otururken Hz. Peygamber (sBiatiahL aleyhi veseiiem) ayn eyi söyledi. Ayn adam da bir

önceki günkü haliyle çkageldi. Üçüncü gün de Hz. Peygamber <satiaiiahu aleyhi vaseiem)

ayn eyi söyleyince yine ayn adam ayn haliyle çkageldi. Hz. Peygamber

(salfallahu BByln mallan) oradan aynlnca Abdullah b. Amr b. el-Âs adamn peinden

gitti. Ona: “Babamla kavga ettim ve üç gün boyunca evine girmeyeceime

dair yemin ettim. Üç günlüüne evinde beni misafir edebilir misin?" diye

sordu. Adam: “Olur, ederim" karln verdi.

Enes der ki: Abdullah b. Amr b. el-Âs sonrasn bize öyle anlatt: “Adamn
evinde üç gece kaldm. Bu üç gece boyunca gece namazna kalktn

1
Felak Sur. 5

2
îbn Cerîr (24/751).

3 bn Hibbân (953, 2968). Muhakkiki: "snad hasendir" demitir.
* Ahmed 17/323, 18/112 (11225, 11557). Muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
5 Ebû Dâvud (4903). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dal/Sünen Ebî Dâvud, 1048).
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görmedim. Ancak gece vakti yatanda saa sola dönerken uyand zaman

sabah namaz vakti gelip kalkncaya dek Allah' zikreder ve tekbirler getirirdi.

Bu ekilde uyannca da hayrl olan eylerden baka tek bir kelime etmezdi.

Üç gece bu ekilde geçince kayda deer bir amelinin olmadn düünmeye

baladm ve adama öyle dedim: "Ey Allah'n kulu! Babamla aramzda ne bir

kavga vard, ne de yanna girmeyeceime dair yemin etmitim. Fakat

Resûlullah'n Miaiiahu aleyhi vesefem) üç defa:
"imdi u yoldan Cennet ahalisinden

olan bir adam çkp gelecek

"

buyurduunu iittim. Her üçünde de sen çk?p

geldin. Ben de yannda kalp nasl bir amele sahip olduunu örenmek

istedim. Ancak fazla bir amelinin olduunu da görmedim." Gitmek üzere

evinden çktmda adam beni geri çard ve: “Benim amelim gördüün

kadanyladr. Fakat bunun yannda içimde asla Müslümanlardan birini

aldatma gibi bir duygu tamam. Yüce Allah'n ona verdii bir mal veya hayr

için de asla ona haset etmem" dedi. Ben de: “Seni Cennetlik olma derecesine

ulatran da budur ki herkesin yapabilecei bir ey deildir" karln
verdim .

1

Beyhakî*nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaüahu ahyh «nfem) öyie

buyurmutur:
"Namaz bir nurdur. Oruç (günahlara kar) bir kalkandr.

Sadaka suyun atei söndürmesi gibi hatalar söndürür. Haset ise atein odunu

yiyip tüketmesi gibi kiinin iyiliklerini yiyip bitirir."
2

ibn Ebî eybe, bn Menî’, bn Adiy, Ebû Nuaym, Taberânî ve Beyhakî'nn

Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiidiahu aleyhi veufcn) öyle buyurmutur:

"Fakirlik neredeyse küfürle edeer olacakt. Haset de neredeyse kaderin

(takdirin) önüne geçecekti,"
3

1

Beyhakî (6605). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfu't-Terîb ve't-Terhîb, 1726).

Rivayet daha önce Har Suresi'nin 10. âyetinin tefsirinde zikredildi.
2

Beyhakî (6610) ve bn Mâce (4210). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen bn
Mâce, 922).

1 bn Ebî eybe (9/94, Hasan'dan), el-MetSlibu'l-Aliye'de (3016, Hasan'dan veya

Enes'ten) geçtii üzere bn Menî', bn Adiy (7/2692), Ebû Nuaym (3/53, 109, 8/253),

Taberânî, M.el-Evsat (4044) ve Beyhakî (6612). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (40/80)

hadisin zayf olduunu söylemitir.
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Beyhakî uabu'l-îman’ös el-Asmaî'den bildirin Bize bildirilene göre Yüce

Allah öyle buyurun “Hasetçi kii nimetime düman, takdirime öfkeli ve (nzk

konusunda) kullarmn arasnda yaptm taksimata raz olmayan biridir."
1

bn Ebî eybe’nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (uiuihu deyi» millim):

“Haset, atein odunu yiyip tüketmesi gibi kiinin iyiliklerini yiyip bitirir"

buyurmutur.

2

1
Beyhakî (6637).

1 bn Ebî eybe (9/93). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu't-Terîb, 1724).



NÂS SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: “Nâs Sûresi,

Medine'de nazil oldu" demitir.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Nâs Sûresi, Mekke'de nazil

oldu" demitir.

s* Crl * *44* * 40i j*
* * *

t fi 9

"De ki: Cinlerden ve insanlardan; insanlarn kalplerine

vesvese veren sinsi vesvesednin kötülüünden, insanlarn

Rabbine, insanlarn Melk'ine, insanlarn lâh'na
snrm."

bn Merdûye'nin Hakem b. Umeyr es-SumâfPden bildirdiine göre H;:.

Peygamber [uiUMu bIb^ mailem):
"
Dikkat edin ey insanlar! Sinsi vesvesenden

saknn! Zira Yüce Allah hanginiz daha güzel amellerde bulunacak diye sizi

snamaktadr" buyurmutur.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre ibrâhim et-Teymî: "Vesveseci ie ilk

olarak abdestten balar" demitir.

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Muaffel: “Banyoda

bevletmek vesveselere sebebiyet verir" demitir.

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Amr b. Murra: “Kiinin içinde vesvese

bir tutuursa artk ondan daha vesveseci biri olmaz" demitir.

1

Ebû Bekr b. Ebî Dâvud Zemmu'l-Vesvese’de Muâviye b. Ebî Talha'dan

bildirir: Hz. Peygamber'in (saMlehu sW» «»fan) dualanndan biri de: "Allahm!

Kalbimi zikrinden alkoyacak vesveselere kar uyank kl ve eytann

vesveselerini benden uzak tut" eklindeydi.

1 bn Ebî eybe (1/66, 67)
3 bn Ebî eybe (1/112).
3 bn Ebî eybe (1/196).
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bn Ebî Davud’un bildirdiine göre bn Abbâs: "Sinsi vesveseci
" 1

buyruunu açklarken öyle demitir "eytan gelincik hayvan gibidir. Azn
kiinin kalbinin azna dayar ve fsldamaya balar. Kii Allah' zikrederse

eytan geri çekilir. Sustuu zaman ise tekrar fsldamaya balar. Sinsi

vesveseci de kendisidir."

bn Ebi'd-Dünya Mekâyidu'-eytân'da, Ebû Ya'lâ, bn âhin et-Terîb fi'z-

Zikr’d e ve Beyhakî'nin uabu’l-tman’da Enes'ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (salldlGhu Berhi »Kellem) öyle buyurmutur: “eytan azn insanolunun

kalbine dayamtr. Kii Yüce Allah' zikrettii zaman geri çekilip psar. Yüce

Allah'n zikrinden gafil olduu zamanlarda ise onun kalbini yutup ele geçirir.

Sinci vesveseci olmas budur."
2

bn âhin, Enes’ten bildirir. Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle

buyurduunu iittim:
"eytann ku gagas gibi bir gagas vardr. nsanolu

gaflette olduu zamanlarda eytan gagasn kalbin kulana koyup vesvese

vermeye balar. nsanolu Yüce Allah' zikrettii zaman ise eytan geri çekilip

psar. Bundan dolay sinci veseveseci olarak isimlendirilmitir."

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Sinsi vesveseci"
3 buyruunu açklarken öyle demitir: "eytan

nsanolunun kalbinin üzerine tünemitir. Kii dalp gaflete dütüü zaman

eytan ona vesvese verir. Yüce Allah' zikrettii zaman ise geri çekilip psar."
4

bn Ebi’d-Dünya, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye, Beyhakîve

Diyâ el-Muhtâre'de bn Abbâs'tan bildirir: "Doan her bir kiinin kalbinin

üzerinde vesvâs denilen bir eytan bulunur. Kii akl bali olup da Allah’

zikrettii zaman bu eytan geri çekilip psar. Kii dalp gaflete dütüü
zaman ise ona vesvese verir. te "Sinsi vesveseci

"5 buyruunda ifade edilen

budur.’’
6

1 Nâs Sur. 4
2

Ebû Ya’lâ (4301), bn âhin, et-Terîb ile FadÂilu'l-A'mâl (154) ve Beyhakî (540). Ebû

Ya'lâ'nn muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
1 Nâs Sur. 4
4 bn Ebî eybe (13/369, 370), bn Cerîr (24/754) ve Felhu'l-BârTde (8/742) geçtii üzere

bn Merdûye.
s Nâs Sur. 4
6 bn Cerîr (24/753, 754), Hâkim (2/541, "sahih), Fethu'l-Bârfde (8/742) geçtii üzere

bn Merdûye, Beyhakî (676) ve Diyâ 10/175 (172).
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bn Cerir, bn Zeyd'den bildirir:
"Hannâs

,

cinlerden ve insanlardan kiiye

bir vesvese verip bir geri çekilip psandr. Denilirdi ki, insanlardan olan

eytanlar insan için cinlerden olan eytanlardan daha zorludur. Zira cinlerden

olan eytan sana vesvese verir, ama onu görmezsin. Oysa insanlardan olan

eytanla birebir muhatap olursun .”1

bn Ebt'd-Dünya'nn bildirdiine göre Yahya b. Ebî Kesîr: "Vesvâs'n insann

gösünde bir kaps bulunur ve kiiye bu kapdan vesvese verir" demitir.

Saîd b. Mansûr, bn Ebi'd-Dünya ve bnu’l-Münzir, Urve b. Ruveym'den

bildirir "Meryem olu sa, Rabbinden eytann insandaki yerini göstermesini

dileyince bu yer kendisine gösterildi. eytann ylan kafasna benzeyen bir

ba vard ve onu insann kalbinin üst tarafna dayamt. nsan Allah'

zikredince eytan geri çekilip piiyor, zikretmedii zamanlar da ise eytan

ban insann kalbinin üst tarafna koyup fsldyordu ."2

bnu'l-Münzir, krime’den bildirir "Vesvâs’n erkekteki mekan kalp, göz

ve dildir. Kadndaki mekan ise gözü, geldii zaman ferci, gittii zaman ise

dübürüdür. Vesvâs'n insan içinde oturduu mekanlar buralardr.”

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: nsanlardan ve cinlerden
"3

âyetini açklarken öyle demitir "ki vesveseci vardr. Bunlardan biri

cinlerdendir ki o da cindir. Dieri ise insann kendi nefsindendir ki âyette

ifade edildii gibi bu da insanlardandr.”

Abdumezzâk ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: nsanlardan

ve cinlerden
"4

âyetini açklarken öyle demitir "nsanlardan da eytanlar

vardr. Onun için hem cinlerden, hem de insanlardan olan eytanlardan

Allah'a sn.”5

HAL’ LE HAFD SÛRELER6 HAKKINDA
GELEN RVAYETLER

1 bn Cerir (24(755).
2
Fethu'l-BârTde (8/742) geçtii üzere Saîd b. Mansûr.

3 Nâs Sur. 6
4

Nâs Sur. 6

Abdurrezzâk (2/410).

ÜI^JHanefilerce "Kunût Dualar" olarak bilinen u ibarelerdir:
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bnu'd-Durays Fadâil ’de Mûsa b. smâîl vastasyla Hammâd'dan bildirin

Ubey b. Ka’b’n mushafnda: “Allahm! Yardm da balanmay da senden

dileriz. Bize olan hayrlarn en güzel ekilde dile getirir, sana nankörlük

etmeyiz. Sana kar gelenleri içimizden söker atar, terk ederiz" (Allahümme

innâ nestaînuke... ) ifadelerini bir sûre olarak okurduk."

Ravi smâîl der ki: Sannm Hammâd: “Allahm! Sana ibadet eder, sana

namaz klp secde ederiz. Senin için çaba sarfeder, gayret ederiz. Azabndan

korkar rahmetini umarz. Zira azabn kafirlere mutlaka ular” (Allahümme

iyyâke na'budu...) ifadesini de Ubey'yin mushafnda okuduunu söyledi.

bnu'd-Durays, Abdullah b. Abdirrahman'dan, o da babasndan bildirir

Ömer b. el-Hattâb'n arkasnda namaz kldm. kinci (Fâtiha'dan sonra

okuduu) sûreyi bitirdikten sonra: “Allahm! Yardm da balanmay da

senden dileriz. Bize olan hayrlarn en güzel ekilde dile getirir, sana

nankörlük etmeyiz. Sana kar gelenleri içimizden söker atar, terk ederiz.

Allahm! Sana ibadet eder, sana namaz klp secde ederiz. Senin için çaba

sarfeder, gayret ederiz. Azabndan korkar rahmetini umanz. Zira azabn

kafirlere mutlaka ular" ifadelerini de okudu.

Ibn Abbâs’n mushafnda, Ubey le Ebû Musa’nn kraatine göre Hal'

Sûresi

:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahm! Yardm da balanmay da

senden dileriz. Bize olan hayrlarn en güzel ekilde dile getirir, sana

nankörlük etmeyiz. Sana kar gelenleri içimizden söker atar, terk ederiz"

eklindedir. Hucriun mushafnda ise Besmele olmadan: “Allahm! Yardm da

balanmay da senden dileriz. Bize olan hayrlann en güzel ekilde dile

getirir sana nankörlük etmeyiz. Sana kar gelenleri içimizden söker atar, terk

ederiz" eklindedir. bn Abbâs'n mushafnda Ubey ile Ebû Musa’nn kraatine

göre Hafi Sûresi: “Allahm! Sana ibadet eder, sana namaz klp secde ederiz.

Senin için çaba sarfeder, gayret ederiz. Azabndan korkar ve rahmetini

umanz. Zira azabn kafirlere mutlaka ular" eklindedir.

Ebu'l-Hasan el-Kattân Mutavvalât’ta Abân b. Ebî Ayyâ'tan bildirir: Enes b.

Mâlik'e Kunût'ta söylenecek eyleri sorduumda u karl verdi: “Allahm!

Yardm da, balanmay da senden dileriz. Bize olan hayrlann en güzel

ekilde dile getirir ve sana nankörlük etmeyiz. Sana iman ederiz. Sana kar

gelenleri içimizden söker atar, terk ederiz" ile “Allahm! Sana ibadet eder,

sana namaz klp secde ederiz. Senin için çaba sarfeder ve gayret ederiz.
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Çetin olan azabndan korkarak rahmetini umanz. Zira azabn kafirlere

mutlaka ular" sûrelerini okursun. Vallahi bunlann ikisi de semadan

indirilmitir.”

Muhammed b. Nasr ve Tahâvî, bn Abbâs’tan bildirir: “Ömer b. el-Hattâb

kunûtunu Hafd (=Allahumme iyyâke na'budu) ile Hal

'

(=Allahumme innâ

nestaînuke) sûreleriyle yapard.” 1

Muhammed b. Nasrin bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebzâ: "Hz. Ömer

kunûtunu bu iki sûre (Hal' ve Hafd sûreleri) ile yapt" demitir.

Muhammed b. Nasrin bildirdiine göre Zeyd b. Vehb: "Hz. Ömer

kunûtunu bu iki sûre (Hal' ve Hafd sûreleri) ile yapard” demitir.

Muhammed b. Nasr'n bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Leylâ: "Hz.

Ömer kunûtunu Hal' (Allahumme innâ nestaînuke) ile Hafd (Allahumme

iyyâke na'budu) sûreleriyle yapt."2

Beyhakî, Hâlid b. mrân'dan bildirir: Resûlullah (sBUiehu aleyhi «selM Mudar

kabilesine beddualar ederken yanna Cebrail geldi ve eliyle "sus!” iareti

yapt. Resûlullah (uiieiiahu aleyhi »eseiienO bedduasn kesip susunca Cebrail: "Ey

Muhammed! Yüce Allah seni lanet okumak veya birilerine sövmek veya

cezalandrmak için deil, insanlara rahmet olarak gönderdi. Onlar zalim

olsalar da bu konuda senin elinde olan bir ey yok. Yüce Allah dilerse onlann

tövbelerini kabul eder, dilerse de cezalandnr” dedi. Sonra kunût olarak ona

unlan öretti:

"Allahm! Yardm da balanmay da senden dileriz. Sana iman eder ve

ancak sana boyun eeriz. Sana kar gelenleri içimizden söker atar, terk

ederiz. Allahm! Sana ibadet eder, sana namaz klp secde ederiz. Senin için

çaba sarfeder, gayret ederiz. Çetin olan azabndan korkar rahmetini umanz.

Zira azabn kafirlere mutlaka ular."3

bn Ebî eybe Musannefit, Muhammed b. Nasr ve Beyhakî Sünen'ce

Ubeyd b. Umeyriden bildirir: Ömer b. el*Hattâb rükûdan sonra kunût yapt ve

kunûtunda unlan dedi: "Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahm! Yardm da,

1 Muhammed b. Nasr, Muhiasaru Kiyâmi'l-Leyl (sh. 134) ve Tahâvî, erh Meâni'l-Âsâr

(1/250).
} Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kiyâmi'l-Leyl (sh. 134, isnâdsz bir ekilde).
1

Beyhakî (2/210). Beyhakî der ki: "Mürsel bir hadistir. Ancak Ömer b. el-Hattâb'dan

sahîh ve mevsûl olarak da rivayet edilmitir."
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balanmay da senden dileriz. Bize olan hayrlarn en güzel ekilde dile

getirir ve sana nankörlük etmeyiz. Sana kar gelenleri içimizden söker atar,

terk ederiz." “Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahm! Sana ibadet eder, sana

namaz klp secde ederiz. Senin için çaba sarfeder, gayret ederiz. Azabndan

korkar rahmetini umarz. Zira azabn kafirlere mutlaka ular.” Bana ulaana

göre bn Mes'ûd'un mushafnda bu ikisi Kur'ân'dan iki sûre olarak yer

almtr.

1

bn Ebî eybe, Abdulmelik b. Süveyd el-KâhilTden bildirir: Hz. Ali sabah

namaznda kunûtu*. “Allahm! Yardm da, balanmay da senden dileriz.

Bize olan hayrlann en güzel ekilde dile getirir ve sana nankörlük etmeyiz.

Sana kar gelenleri içimizden söker atar, terk ederiz" (Hal') sûresi ile,

“Allahm! Sana ibadet eder, sana namaz klp secde ederiz. Senin için çaba

sarfeder, gayret ederiz. Azabndan korkar ve rahmetini umarz. Zira azabn

kafirlere mutlaka ular" (Hafd) sûresiyle yapt.

2

bn Ebî eybe ve Muhammed b. Nasr, Meymûn b. Mihrân'dan bildirir:

Ubey b. Ka'b'n kraatinde bu iki sûre: “Allahm! Yardm da, balanmay da

senden dileriz. Bize olan hayrlarn en güzel ekilde dile getirir ve sana

nankörlük etmeyiz. Sana kar gelenleri içimizden söker atar, terk ederiz.

Allahm! Sana ibadet eder, sana namaz klp secde ederiz. Senin için çaba

sarfeder, gayret ederiz. Azabndan korkar ve rahmetini umanz. Zira azabn

kafirlere mutlaka ular” eklindedir.

3

Muhammed b. Nasr, bn shâk’tan bildirir, ilk mushaflardan biri olan Ubey

b. Ka’b'n mushafnda u sûreleri okudum: “Bismillâhirrahmânirrahîm. "De ki:

O, Allah birdir. Allah Samed'dir. O, dourmam ve domamtr. Onun

hiçbir dengi yoktur."
4

Bismillâhirrahmânirrahîm. "De ki: "Yaratklarn

errinden, bastrd zaman karanln errinden, düümlere nefes eden

büyücülerin errinden, hased ettii zaman hasedcilerin errinden, tan

yerini aartan Rabbe snrm."
5

Bismillâhirrahmânirrahîm. "De ki:

"Cinlerden ve insanlardan; insanlarn kalplerine vesvese veren sinsi

1 bn Ebî eybe (2/314, 10/387), Muhammed b. Nasr, Muhtasarv Kiyâmi’l-Leyl (sh. 134,

135) ve Beyhakî (2/210, 211).
1 bn Ebî eybe (2/314, 10/388, 389).
1 bn Ebî eybe (2/314, 10/389).
4
hlâs Sur. 1-4

5
Felak Sur. 1-5
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vesvesecînin kötülüünden, insanlarn Rabbine, insanlarn Melik'ine,

insanlann llâh'nasnrm.' 1

Bismillâhinrahmânirrahîm. “Allahm! Yardm da balanmay da senden

dileriz. Bize olan hayrlann en güzel ekilde dile getirir ve sana nankörlük

etmeyiz. Sana kar gelenleri içimizden söker atar, terk ederiz."

Bismillâhirrahmânirrahîm. “Allahm! Sana ibadet eder, sana namaz klp

secde ederiz. Senin için çaba sarfeder, gayret ederiz. Azabndan korkar

rahmetini umanz. Zira azabn kafirlere mutlaka ular."

Bismillâhirrahmânirrahîm. “Allahm! Senin verdiini kimse söküp alamaz.

Senin katnda imandan baka kimsenin malnn bir faydas olmaz. Seni tebih

eder, senden balanma dileriz. Ey hak olan ilah! Bizlerden merhametini

esirgeme."
2

Muhammed b. Nasr, Yezîd b. Ebî Habîb'den bildirir Abdulazîz b. Mervâ,

Abdullah b. Zureyr el-âfikî'yi yanna çard ve ona: “Vallahi seni pek kuru

buldum, zira Kuriân okuduunu görmüyorum" dedi. Abdullah: “Aksine

Kuriân okuyorum, hatta Kuriân'dan senin okumadn eyleri bile okuyorum"

karln verince, Abdulazîz: “Kuriân’dan benim okumadm ey nedir’”

diye sordu. Abdullah: “Kunût olan sûreler. Ali b. Ebî Tâlib, kunutun

Kuriân'dan olduunu bana bildirdi" dedi.

Muhammed b. Nasr, Atâ b. es-Sâib’den bildirir: Ebû Abdurrahman bize

(Kuriân’dan): "Allahm! Yardm da, balanmay da senden dileriz. Bize olan

hayrlann en güzel ekilde dile getirir ve sana nankörlük etmeyiz. Sadece

sana iman ederiz. Sana kar gelenleri içimizden söker atar, terk ederiz.

Allahm! Sana ibadet eder, sana namaz klp secde ederiz. Senin için çaba

sarfeder, gayret ederiz. Azabndan korkar rahmetini umanz. Zira azab n

kafirlere mutlaka ular" ifadelerini okuturdu. Söylediine göre bunlan onlara

bn Mes'ûd okuturdu. bn Mes'ûd da bunlan Resûlullah'n {niMiahu aM ««Hm)

kendilerini okuttuunu söylerdi.

Muhammed b. Nasr, a’bî'den bildirir: "Ubey b. Ka'b’n mushafnda Hal'

(=Allahumme innâ nestaînuke) ile Hafd (=Allahumme iyyâke na'budu)

sûrelerini aralannda Besmele ile okudum veya Ubey’yin mushaflanm okuyan

1

Nâs Sur. 1-6
2 Muhammed b. Nasr, Muhtasara Kiyâmi'l-Leyl (sh. 135).
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biri bunu bana bildirdi. Bu iki sûreden önce mufassal sûrelerden iki tane,

sonrasndan da mufassal sûreler bulunuyordu."

Muhammed b. Nasr, Süfyân'dan bildirir: "Öncekiler vitir namazndaki

kunutta Hal' (=Allahumme innâ nestaînuke) ile Hafd (=Allahumme iyyâke

na’budu) sûrelerini okumay müstehab görürlerdi."
1

Muhammed b. Nasr, brâhim(-i Nehaî)'den bildirir: "Vitir namaznda Hafd

(=AHahumme iyyâke na’budu) ile Hal (=AIIahumme innâ nestaînuke) sûreleri

okunur.’’2

Muhammed b. Nasr, Husayf’tan bildirir: Atâ b. Ebî Rebâh'a kunûtta ne

okuyacam sorduumda: "Ubey'yin kraatinde bulunan Hal (=Allahumme

innâ nestaînuke) ile Hafd (=Allahumme iyyâke na'budu) sûrelerini oku" dedi .

3

Muhammed b. Nasr, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: "Kunûtta önce

kafirlere beddua edilir. Ardndan mümin erkek ile mümin kadnlara dua

edildikten sonra Hafd (=Allahumme iyyâke na'budu) ile Hal (=Allahumme

innâ nestaînuke) sûreleri okunur."
4

Muhammed b. Nasr, Hasan(- Basrî)'den bildirir: "Kunûtta önce Hafd

(=Allahumme iyyâke na'budu) ile Hal (=Allahumme innâ nestaînuke)

sûrelerini okuruz, sonra kafirlere beddua ederiz. Ardndan mümin erkek ile

mümin kadnlara dua ederiz.”
5

Buhârî Târih’de Hâris b. Muâkib’den bildirir: Hz. Peygamber (sailaliahu aleyhi

veseM namazlardan birinde öyle dedi: "Btsmillâhrrahmânirrahîm. Yüce

Allah, ifar kabilesini balasn. Elem kabilesine selamet versin. Cüheyne ve

Müzeyne kabilelerinden bazlarna da selamet versin. Usayye kabilesi ise Allah

ve Resûlune isyan etti; Ri'l ve Zekvân kabileleri de. Bunlar diyen ben deilim!

Yüce Allah buyurdu." Bu konuda Elem ile ifâr kabilelerinden kimileri

çekitiler. Zira Elem kabilesinden olanlar: "Allah Resulü önce Elem

1 Muhammed b. Nasr, Muhtasara Kiyâmi'I-Leyl (sh. 136, uzun bir metinle).
2 Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kiyâmi'I-Leyl (sh. 136, uzun bir metinle).
3 Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kiyâmi’I-Leyl (sh. 135).
4 Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kiyâmi’I-Leyl (sh. 135).
s Muhammed b. Nasr, Muhtasaru Kiyâmi'I-Leyl (sh. 135).
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kabilesini zikretti” derken, ifâr kabilesinden olanlar "Önce ifâr

kabilesinden balad” diyorlard. Bunu Ebû Hureyre’ye sorduumda: “Önce

ifâr kabilesinden balad” dedi .

1

bn Ebî eybe ve Müslim, Hufâf b. Tmâ b. Rahada el-ifârî'den bildirir

Resûlullah (duiafe ateyt veseiiem) bizlere sabah namazn kldrrken ikinci rekatn

rükûsundan ban kaldnnca:
"
Yüce Allah, Lihyân ve Zekvân kabilelerine lanet

etsin! Usayye kabilesi de Allah ve Resûlü'ne isyan etti. Elem kabilesine selamet

versin. ifâr kabilesini de balasn" dedi ve secdeye gitti. Namaz bitirdikten

sonra yüzünü cemate döndü ve: "Ey insanlar! Bunlar diyen ben deilim!

Yüce Allah dedi" buyurdu .

1

HATM DUASI HAKKINDA GELEN
RVAYETLER

bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir “Resûlullah (»alidW*j «sdksn) Kuriân’

hatmettii zaman ayakta dua ederdi.”

Beyhakî’nin uabu'l-îman’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saMiah aleyhi renden) öyle buyurmutur: "Kur'ân hatmedip Rabbine hamdedtn,

Peygamberine salavât getiren sonra da Rabbinden balanma dileyen kii,

hayrlar kaynandan istemi olur."
3

Beyhakî uabu'l-îman’da Ebû Câfer'den bildirir Ali b. Hüseynin

bildirdiine göre Hz. Peygamber (MiiBiiBhu aleyhi ve*tM Kur'ân’ hatmettii zaman

ayakta iken Yüce Allah hamdeder, sonra öyle derdi: "Hamd, âlemlerin

Rabbi Allah'adr."4 "Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlklan ve aydnl
var eden Allah'a mahsustur. Böyle iken inkâr edenler baka eyleri

Rablerine denk tutuyorlar." 5
Allah'tan baka ilah yoktur. Allah'a baka eyleri

denk tutanlar yalan söylemi ve derin bir sapkla dümülerdir. Allah'tan

baka ilah yoktur. Araplardan, Mecûsilerden, Yahudilerden, Hristiyanlard-in

1

Buhâri (2/280).
2 bn Ebî eybe (2/317) ve Müslim (679, 2517).
1
Beyhakî (2084). Beyhakî: "Ravi Aban, bn Abbâs'n azatlsdr ve zayf biridir"

demitir.
4
Fatiha Sur. 2; En'âm Sur. 45; Yûnus Sur. 10; Zümer Sur. 75; Mü'min Sur. 65

s
En'âm Sur. 1
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ve Sabilerden Allah'a ortak koanlar; O'na çocuk, e nisbet edenler; bir eyleri

O'na ortak, benzer, ada ve denk sayanlar yalan söylemilerdir. Allahm! Sen ki

yarathklann üzerinde ortak edinmeyecek kadar yüce birisin. "Hamd, çocuk

edinmemi olan, hükümranlnda orta bulunmayan, dükün olmayp

yardmcya da ihtiyaç göstermeyen Allah'a mahsustur. Tekbir getirerek

O'nun ann yücelt!"
1
Allah'a çokça hamdler olsun. Sabah akam her an O’nu

tebih ederiz. "Hamd Allah'a mahsustur ki kendi katndan iddetli bir

baskn haber vermek ve yararl i yapan müminlere, içinde temelli

kalacaklar güzel bir mükâfat müjdelemek ve: «Allah çocuk edindi»

diyenleri uyarmak için kuluna eri bir taraf brakmad dosdoru Kitab'

indirmitir. Allah'n çocuk edindiine dair ne kendilerinin ve ne de

babalarnn bir bilgisi vardr. Azlarndan çkan söz ne büyük iftiradr.

Onlar yalnz ve yalnz yalan söylerler."
2 "Hamd, göklerde ve yerde

bulunanlarn hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd

O'na mahsustur. O, hikmet sahibidir, her eyden haberi olandr. Yere gireni

ve oradan çkan, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O, merhametlidir,

mafiret sahibidir."
3
"Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikier, üçer, dörder

kanatl elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada diledii arttrmay

yapar. üphesiz Allah, her eye gücü yetendir. Allah'n insanlara verdii

rahmeti önleyebilecek yoktur. O'nun önlediini de ardndan salverecek

yoktur. O, güçlüdür, Hakim'dir."
4 "Hamd Allah'a mahsustur, seçtii

kullarna selam olsun. Allah m daha iyidir, yoksa O'na kotuklar ortaklar

m?"5
Tabi ki Allah, ortak kotuklarndan daha hayrl ve daim, daha hikmetli ve

kerimdir. Allah'a hamdolsun, ancak onlarn çou bunu bilmezler. Yüce Allah

doruyu söylemi, deerli elçileri de risaletini gerektii gibi tebli etmitir. Ben

de buna ahitlerdenim. Allahm! Tüm melekler ile elçilere hayrlar ihsan et.

Göklerde ve yerde bulunan mümin kullarndan merhametini esirgeme.

lerimizin bam da, sonunu da hayrl kl. Bu deerli Kur’ân'la bize bereketler

1

srâSur. 111
1
Kehf Sur. 1-5

3

Sebe' Sur. 1, 2

‘FâtrSur. 1,2
5 Nemi Sur. 59
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ihsan et. Bizi deerli ve hikmetli âyetlerinden faydalandr. Rabbitruz,

okuduklarmz bizden kabul et. Sen ki her eyi iiten ve bilensin.

bnu'd-Durays'n bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd: "Kur’ân’

hatmeden kiinin kabul görecek bir duas olur” demitir.
2

bnu’d-Durays’n bildirdiine göre Mücâhid ile Abede b. Ebî Leylâ:

“Kur’ân’n hatminde yaplar duaya icabet edilir, denilirdi.”
3

Ibn Merdûye, Atâ el-Horasânî vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: "Kur’ân'n

toplam yüz on üç (113) sûresi vardr. Bunlarn seksenbei (85) Mektf,

yirmisekizi (28) ise Medenî’dir. Kuriân'da toplam alt bin iki yüz on alt (6216)

âyet vardr. Kuriân'da toplam üç yüz yirmi üç bin alt yüz yetmi bir (323671)

harf vardr.”
4

Baz âlimler, bu rakamlarn daha önce Kuriân'da var olan, ancak sonradan

lafzen neshedilen âyetlerin de hesaba katlmasyla doru olabileceini, fakat

Kuriân’n u anki haliyle bu rakamlara ulaamayacan söylemilerdir.

Sonsöz

Hafz bn Hacer, esbâb- nüzul konusunda yazd ve el-Ucâb fi Beyâni'l-

Esbâb adn verdii eserinde öyle der: “Alt hadis imamyla ayn tabakadan

olup da müsned tefsirleri derleyenlerden Ebû Câfer Muhammed b. Cerîr et-

Taberî’yi, ondan sonra Ebû Bekr Muhammed b. brahim b. el-Münzir en-

Nîsâbûrî ile Ebû Muhammed Abdurrahman b. Ebî Hâtim Muhammed b. drîs

er-Râzî'yi, bunlann hocalarndan da Abd b. Humeyd b. Nasr el-Kiî’yi

sayabiliriz. Bu dört tefsir sahibinin tefsirlerinde âz olan merfû, mevkûf veya

maktû rivayetler pek azdr. Taberî de Te/str’inde rivayetlerin nakli yannda

dier tefsirlerde pek görülmeyen kraatler, irab, meâni gibi ilimlere yer

vermi, âyetin tefsiri konusundaki görüler içinden kendi tercih ettii görüü

de belirtmitir. Bu bakmdan tefsir alannda sonradan telif edilen eserlerde

bu konular Taberîde olduu gibi yer bulamamtr. Dier tefsirlerde bu

saydmz konulardan biri üzerinde fazla durulurken dierine pek yer

1

Beyhakî (2082).
1

bnu’d-Durays (76).
3
bnu'd-Durays (49).

* Elbânî, cs-Silsiletu 'd-Da'îfe 'de (4073) hadisin bâhl olduunu söylemitir.
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verilmemi, biri fazla önemsenmemiken dieri üzerinde fazlaca

durulmutur. Ancak Taberî Te/sîr'inde bunlarn her biri yeteri düzeyde ve

gerektii kadaryla yer bulmutur.

Tefsir konusunda en fazla rivayetleri bulunanlar tâbiûnden bn Abbâs’n

örencileridir. Bunlar içinde sika (güvenilir) olanlar olduu gibi zayf olanlar

da vardr. Sika olanlardan biri Mücâhid b. Cebridir ki tefsire yönelik rivayetler

bn Ebî Necîh vastasyla kendisinden rivayet edilir. bn Ebî Necîh kanalyla

gelen rivayetler de salamdr. Sika olanlardan bir dieri de krime'dir.

krime'nin rivayetleri Hüseyn b. Vâk’dan, o da Yezîd en-Nahvî'den naklen

gelir. Bunun yannda Muhammed b. shâk'tan, o da Zeyd b. Sâbit'in azatls

Muhammed b. Ebî Muhammed’den naklen krime veya Saîd b. Cübeyriden

gelir. krime veya Saîd b. Cübeyr olmas konusundaki tereddüdün de bir

zarar yoktur, zira rivayet zincirinde olanlarn tümü güvenilirdir. Muâviye b.

Ebî Sâlih'ten, o da Ali b. Ebî Talha'dan, o da bn Abbâs'tan naklen gelen

rivayetler de güvenilir raviler tarafndan gelen rivayetlerdir. Ravi Ali dürüst

birisidir. bn Abbâs'la karlamamtr, ancak rivayetleri bn Abbâs'n

güvenilir olan örencilerinden almtr. Bundan dolaydr ki Buhâri, Ebû Hatim

ve dierleri tefsir alannda rivayetlerinde bu zincirle gelen nüshaya

dayanrlar. Bir dieri de sadece Bakara ile Âl-i mrân sûreleri haknda bn

Cüreyc'den, o da Atâ b. Ebî Rebâh'tan, o da bn Abbâs'tan naklen gelen

rivayetlerdir. Dier sûreler konusunda gelen rivayetlerin ravileri arasnda

zikredilen Atâ, (Atâ'dan nakilde bulunan bn Cüreyc olup onun Atâ b. Ebî

Rebâh olduunu belirtmemise) bn Ebî Rebâh deil et-Horasânî'dir. Atâ el-

Horasânî ise bn Abbâs’ iitmedii için rivayetleri munkat (=kopuk)

olmaktadr.

bn Abbâs'tan naklen onun yorumlann rivayetlerde bulunan zayf ravilere

gelince, bunlardan biri Ebu'n-Nadr Muhammed b. es-Sâib el-Kelbî'ye nisbet

edilen tefsir rivayetlerdir. el-Kelbî bu rivayetleri Ümmü Hâni'nin azatls Ebû

Sâlih vastasyla bn Abbâs’tan nakleder. el-Kelbî hadis uydurmakla

suçlanmtr. Hastaland zaman arkadalarna: "Ebû Sâlih'ten naklen rivayet

ettiklerimin tümü yalandr" demitir. Zayflna ramen el-Kelbî'den tefsir

konusunda kendisi gibi veya kendisinden daha zayf biri olan Muhammed b.

Mervân es-Süddî es-Saîr rivayetlerde bulunmutur. Muhammed b.

Mervân’dan da bunlar kendisi gibi veya kendisinden daha zayf biri olan Sâlih
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b. Muhammed et-Tirmizî nakletmitir. el-Kelbî'den tefsir konusunda güvenilir

kiilerden olan Süfyân es-5evrî ve Muhammed b. Fudayl b. azvân gibileri de

rivayetlerde bulunmulardr.

Zayrf olan kiilerden biri de ezberi yönünden zayf biri olarak görülen

Hibbân b. Ali el-Anezî'dir. Bir dieri de çok zayf biri olan Cüveybir b. Saîd’dir.

Cübeybir, bn Abbâs’tan bir ey iitmemi, ancak dürüst biri olan Dahhâk b.

Müzâhim vastasyla ibn Abbâs’tan rivayetlerde bulunmutur. Dahhâk’tan da

güvenilir biri olan Ali b. el-Hakem, dürüst biri olan Ubeyd b. Süleyman ve

sakncas olmayan Ebû Ravk Atiyye b. el-Hâris rivayetlerde bulunmulardr.

Zayf olan kiilerden biri de Osman b. Atâ el-Horasânî'dir. Babasndan

naklen bn Abbâs’tan rivayetlerde bulunmutur, ancak babas bn Abbâs'tan

bir ey iitmi deildir.

Zayf olan kiilerden biri de ismâîl b. Abdirrahman es-Süddî'dir. Kufelidir

ve dürüst birisidir. Ancak smâîl rivayetlerinden bazlarn Ebû Sâlih vastasyla

bn Abbâs'tan, bazlarn da Murra b. urahbîl vastasyla bn Mes'ûd ve

ashabtan bazlarndan almtr. Hepsinin rivayetlerini birbirine kartrd için

güvenilir olanlarn rivayetleri ile zayf olanlarn rivâyetlerini birbirinden

ayrmak güç olmutur. Süddî, Enes b. Mâlik dnda sahabeden kimseyle

karlam deildir. Bazen daha önce zikredilen Süddî es-Saîr ile

kantnlmtr.

Zayf olan kiilerden biri de brâhim b. el-Hakem b. Abân el-Adenî’dir.

Babasndan naklen krime'den rivayetlerde bulunmutur. Çok sayda hadisi

bn Abbâs'a balad için zayrf görülmütür. brâhim(-i Nehaî)’nin tefsirlerini

Abd b. Humeyd rivayet etmitir.

Zayf olan kiilerden biri de smâîl b. Ebî Ziyâd e-âmî’dir. Tefsîr

konusunda sahih ve zayf olmak üzere çok sayda rivayet deriemitr.

Tebau’t-Tabîîn dönemi insanlanndandr.

Zayrf olan kiilerden biri de Atâ b. Dinar'dr. Rivayetlerinde gevek

birisidir. Saîd b. Cübeyr vastasyla bn Abbâs'tan rivayetlerde bulunmutur.

Ondan da yine zayf biri olan bn Lehîa rivayetlerde bulunmutur.
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Tâbiûnden olup kendisinden rivayetlerde bulunulanlardan biri de

Katâde'dir. Katâde'den rivayetlerde deiik kanallar vardr. Bunlardan biri

Abdurrezzâk'n Ma’mer vastasyla kendisinden rivayetlerde bulunmasdr.

Bir dieri Âdem b. Ebî yâs ve bakalarnn eybân vastasyla kendisinden

rivayetlerde bulunmalandr. Bir dieri Yezîd b. Zuray’n, Saîd b. Ebî Arûbe

vastasyla kendisinden rivayetlerde bulunmasdr.

Bir dieri de Rabî* b. Enes'tir. Rabî’ baz rivayetlerini Ebu'l-ÂIiye (Rufay’ er-

Riyâhî)'den alrken bazlann ise isim vermeden zikreder. Rabî'den de deiik

kanallardan rivayetlerde bulunulur. Bunlardan biri Abdullah b. Ebî Câfer er-

Râzî'dir ki babas vastasyla Rabî'den rivayetlerde bulunmutur.

Bir dieri Mukâtil b. Hayyân'dr. Mukâtil dürüsttür ve daha sonra

zikredilecek olan Mukâtil b. Süleyman’dan farkl biridir.

Tabiûnin ve onlardan sonra gelenlerden zayf olup da kendisinden

rivayetlerde bulunulanlardan biri Zeyd b. Eslem’dir. Büyük bir nüshay tekil

eden sözleri olu Abdurrahman tarafndan aktanlmtr. Bu nüshay da ibn

Vehb ve bakalar Zeyd’in olu Abdurrahman ve bakalar vastasyla

Zeyd’den rivayet etmilerdir. Bu nüshada kimseye dayandrmayp muallak

brakt çok sayda rivayet de vardr. Zeyd güvenilir biri iken olu

Abdurrahman zayrf biridir.

Bunlardan biri de Mukâtil b. Süleyman'dr. Uydurmac olduunu

söylemilerdir. âfiî onun hakknda: “Mükâtil! Allah onu katletsin, kahretsin!"

demitir. Mücessime mezhebinin görülerini savunmasndan dolay âfiî

onun için bunu demitir. Tefsire yönelik sözlerini Ebû Usma Nûh b. Ebî

Meryem el-Câmi’ rivayet etmitir. Ebû Usma’nn da uydurmac biri olduu

söylenmitir. Mukâtil'den ayrca Hakem b. Hüzeyl de rivayetlerde

bulunmutur. Hakem de zayf biridir, ancak durumu Ebû Usma’dan daha

iyidir.

Bir dieri de yaklak olarak alt cilt tutan Yahya b. Sellâm el-Maribî'nin

Tefsir’ idir. Tabiûn ile bakalarndan çokça nakillerde bulunmutur. Hadiste

gevek biridir ve rivayetleri arasnda münker olanlar çoktur. Hocalan

arasnda Saîd b. Ebî Arûbe ve Mâlik es-Sevrî vardr. Onun Te/sîr'inin bir

benzeri de Süneyd'in Tefsîr’idir. Süneyd’in asl ad Hüseyn b. Dâvud'dur.
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Süneyd de alt hadis imamnn hocalannn tabakasndandr. Haccâc b.

Muhammed el-Mssîsî ve benzeri kiilerden rivayetlerde bulunmutur.

Süneyd de hadiste gevek birisidir. Tefsîr' i hacim olarak Yahya b. Sellâm’n

Tefsîr*i kadardr. bn Cerîr et-Taberi, Süneyd'in Tefsir*inden bolca nakiller

yapmtr.

Ravilerinin zayflndan dolay güvenilmez saylan tefsirler arasnda Mûsa

b. Abdirrahman es-Sekafî es-San'ânî'nin derledii Tefsir* i zikredebiliriz. 3u

Tefsîr iki cilt kadardr. Mûsa bu Tefsîr’i, bn Cüreyc kanalyla Atâ'dan bn
Abbâs'a dayandnr. bn Hibbân bu Tefsir'in sahibi Musa'nn hadis

uydurduunu söylemitir. Bu Tefsîr' i Mûsa'dan yine zayf biri olan Abdulanî

b. Saîd es-Sekafî rivayet edip nakletmitir.

Meazi kitaplannda esbâb- nüzula yönelik bolca rivayet bulunmaktadr.

Bunlardan Mu'temir b. Süleymân'n, babas vastasyla veya ismâîl b. brâhim

b. Ukbe'nin, amcas Mûsa b. Ukbe vastasyla naklettikleri delil olarak

kullanlmaya Muhammed b. shâk’n kitabnda bulunanlardan daha

elverilidir. bn shak’n rivayetiyle gelenler de delil tekil etmeleri

bakmndan Vâkidî'nin rivayetlerinden daha kabule ayandr.”
1

Yüce Allah çalmalarmz bizden kabul buyursun. Eserin temize

çekilmesini sekiz yüz doksan sekiz (h. 898) ylnda Ramazan bayramnda

bitirdim. Hamd sadece Allah'a mahsustur. Yüce Allah, efendimiz

Muhammed'e (uridUu steyh vmsiM, âline ve ashabna hesap gününe kadar

hayrlar ve esenlikler ihsan etsin. Her eyde Allah bize yeter ki en güzel

vekil odur. Güç de kuvvet de ancak Allah'tandr.

1
fbn Ha cer, el-UcSb (1/202-22Ü).
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